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باتك ىلع  ءانثلا  تاملك  نم  ديزم 

ةداعسلا ةلداعم 

تايوتسملا عيمج  نم  ُةداقلا  فِقوي  اشيرساب ، لين  ثدحتي  امدنع  »
«. هيلإ نوغصيو  مهلامعأ ، تايفلخلاو 

,
Howard Behar

Starbucks Coffee ةكرشل قباس  ريدم 

ةداعسلا ةلداعم  باتك  فشكي  ريكفتلا ، ىلإ  عفدي  يلمعو ، حضاو  باتك  »
«. دعسأ ةايح  شيعن  نأ  انل  نكمي  فيك 

Gretchen Rubin
Better Than before and the باتك ةفلؤم 

Happiness project

«. لبق نم  اذه  لثم  ةداعسلا  راوغأ  ربس  نأ  لبق  نم  دحأل  قبسي  مل  »
Frank Warren

Post Secret باتك فلؤم 
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لوانتم يف  ةداعسلا  لعجي  وهف  مداقلا ! ليجلل  مئاد  بردم  اشيرساب  لين  »
مغرلا ىلع  تقولا ، نم  اًريثك  بلطتت  ايملع ال  ةتبثم  تاداع  لالخ  نم  ديلا 

!«. يزجملا اهدودرم  نم 
Shawn Achor

The Happiness Advantage فلؤم

قطنملا فلاخت  ةليلقلا  تاملكلا  هذه  .ءيش  لك  لبقو  ًالوأ  اًديعس  نك  »
«. فرعي لين  َّنكل  اهنم ، ديفتسي  فيك  فرعي  انمظعم ال  نإ  ىتح  يهدبلا ،

Seth Godin
What to Do When It ’s Your Turn فلؤم

«. باتكلا اذه  نم  هتقرس  كعسوب  ام  لك  قرسا  ةداعسلا ؟ يف  بغرت  »
Austin Kleon

Steal Like an Artist باتك فلؤم 

، ةينهملا كتايح  يف  ةلئاه  تارييغت  ثدحي  فوس  ةداعسلا  ةلداعم  باتك  »
«. ةيصخشلا كتايح  يفو 
Tony Hsieh

Delivering Happiness فلؤم
CEO of Zappos و
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رشع نم  رثكأ  تقرغتسا  ةرمتسم  ثوحب  ةليصح  وه  ةداعسلا  ةلداعم  باتك 
ءاملع تائم  فراعم  ةصالخ  مضيو  ةيرشبلا ، ةداعسلا  راوغأ  ربسل  تاونس ،

يف نيجردملا  نييذيفنتلا  نيريدملا  تارشعو  ةيلمعلا ، ةربخلا  يوذ  سفنلا 
فالآو يذيفنت ، ريدم  ةئم  سمخ  لضفأل  ( Fortune  ) ةلجم ةمئاق 
ةلسلس فلؤم  اشيرساب ، لين  لاج  نأ  دعب  .ةيصخشلا  تالباقملا 
يذلا ( The Book of Awesome)

- عونتلا ةغلاب  عجارم  نيب  ةجئارلا ، بتكلل  زميات  كرويوين  ةمئاق  يف  همسا  درو 
، توجينوف تروك  يكيرمألا  بتاكلا  ىلإ  اذوب  نمو  نابايلا ، ىلإ  ايناملأ  نم 
يف هريكفت  زَّكر   -(Home Alone  ) مليف ىلإ  كوكشتيه  جرخملا  نمو 

: ناسنإلا ةايح  ريغي  لاؤس 
؟ ةديعس ةايح  قيقحتل  ةلداعم  طسبأ  ام 

.تاباجإلا مضي  يذلا  باتكلا  اذه  رهظ  لمعلا ، نم  تاعاسلا  فالآ  دعب 
ةايحلاب مأ  ام ، ٍعامتجا  ءدب  لبق  بيحرت  ةملكب  قلعتي  رمألا  ناكأ  ءاوسو 

.اهلك تاباجإلا  مدقي  باتكلا  اذه  نف  ةيصخشلا ، ةايحلاو  ةينهملا 
: عون نم  اًراكفأ  ةداعسلا  ةلداعم  باتك  حرشي 

ةجرد لماح  هبسكي  امم  رثكأ  بسكي  نأ  ٍسِّردمل  نكمي  فيك   •
؟ درافراه ةعماج  نم  لامعألا  ةرادإ  يف  ريتسجاملا 

.اهلك تاداقتنالا  فقوت  ةطيسب  تاملك  عبرأ   •
؟ رايتخالا لاجم  عيسوت  ىلإ  تارايخلا  ضعب  فذح  يدؤي  فيك   •

؟ دعاقتلا نع  ماع ، ةئم  اوزواجت  نمم  ءاحصألا ، نسلا  رابك  انمِّلعي  اذام   •
؟ طقف دحاو  طيسب  رييغت  ءارجب  كموي  ىلإ  ةعاس  فيضت  فيك   •

نم نونكمتي  الو  تارايلملا ، باحصأ  نم  ريثك  هيف  بغري  يذلا  ءيشلا   •
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.هيلع لوصحلا 
؟ ةداتعملا ةدملا  فصن  لالخ  اًرارق  ذختت  فيك   •

.ادج ريثك  اًضيأ  كانهو 
دنع هتدئاف  فقت  الو  لابلا ، نع  هتعتم  بيغت  ال  رحاس ، بولسأب  بوتكم  »

«. دح
Chris Hadfield لينولوكلا

International Space Station ةيئاضفلا ةطحملل  قباس  دئاق 

An Arstronaut ’s Guide on Earth فلؤمو

Book of  ) ةلسلس فلؤم  وه  اشيرساب  لين 
، ةجئارلا بتكلل  زميات  كرويوين  ةمئاق  يف  همسا  درو  يذلا  (، Awesome
نم رثكأل  ةجئارلا  بتكلا  مئاوق  ىلع  ةروكذملا  ةلسلسلا  مسا  لظ  دقو 

نيثدحتملا زربأ  دحأ  وهو  ةخسن ، نويلم  نم  رثكأ  اهنم  عيبو  تاونس ، سمخ 
(TED  ) جمانرب يف 

(Technology, Entertainment and Design)
ةداعسلا دهعم  ريدم  هنأ  ىلإ  ةفاضإ  ةيبعشلاب ، نوعتمتي  نمم 

Institute  ) يملاعلا
.(for Global happiness
نع ثيدحللو  ةداقلا ، ريوطتل  هتايح  نم  تاونس  رشع  نم  رثكأ  َفقو 
عم وتنروت  يف  شيعي  وهو  ملاعلا ، لوح  صاخشألا  فالآ  تائم  مامأ  ةداعسلا 
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.هتلئاع

باتكلا اذه  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  قيقحتل  قئارط  ثالث 
ةعستلا رارسألا  عم  قفتت  نل  كنأ  يف  كش  : ال  فالتخالا ىلع  قِفاو   - 1

كنأ رَّكذت  نكلو  فالتخالا ، عَّقوت  سأب ؛ ال  ىلوألا ؛ ةرملل  اهؤرقت  امدنع 
يأ يف  كلقع  ىلإ  للستلاب  ةديدجلا  راكفألل  حامسلا  ىلع  ةردقلاب  عتمتت 

ةيبصعلا ةنورملا  ريبعت  لُّوحت  نم  ماع  ةئم  لبق  .ءاشت  تقو 
تاريغت ةجيتن  ةيبصعلا  تالصولا  لدبت  ] ( neuroplasticity)

يكيرمألا فوسليفلا  لاق  جئار ، حلطصم  ىلإ   ] ةيبصعو ةيكولسو  ةيئيب 
ماعلا ىنعملاب  ةنورملا ، (: » William James  ) سميج مايليو 

، ام ريثأتل  عوضخلل  يفكي  امب  ةفيعض  ةينب  ةداملل  نوكي  نأ  ينعت  ةملكلل ،
«. ةأجف عوضخلا  مدعل  يفكي  امب  ةيوقو 

ىلإ فالغلا  نم  باتكلا  اذه  ةءارق   : كب ةطيحملا  ءاوجألا  رِّيغ   - 2
، ةفلتخم ءاوجأ  يف  هتأرق  اذإ  كنكل  عئار ، ءيش  ةدحاو  ةليل  يف  فالغلا 

ءيلم راطم  يف   ٌ لْصف ًالثم  نكيلف  لضفأ ؛ وحن  ىلع  همهفت  فوسف 
يف رخآ   ٌ لْصفو رحبلا ، طاش  ىلع  سلاج  تنأو   ٌ لْصفو جيجضلاب ،

حئاورلاو ءاوهلا  فالتخا  نإ  ذإ  كبرق ؛ مثاجلا  حابصملا  ءافطإ  لبق  كريرس 
دمتست فوس  باتكلا  هيف  أرقت  ناكم  لك  يفو  .انتغمدأ  زفحي  تاوصألاو 
.عرسأ وحن  ىلع  كنهذ  يف  سوردلا  عجرتست  فوسو  اًفلتخم ، اًئيش  هنم 

.تبهذ ىَّنأ  باتكلا  اذه  لمحا  هيلعو ؛
يف اهيف  أرقت  ةرم  لك  يف   : مايأ ةعبسل  اًيدحت  كسفن  ىلع  ضرفا   - 3
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؛ مايأ ةعبسل  اًيدحت  كسفن  ىلع  ضرفاو  اهقيبطت ، دوت  ةركف  ِقتنا  باتكلا 
ءيشلا لعفا  : ) مايأ ةعبسلو  موي  لك  يف  ةيمويلا  كتركفم  يف  نِّودت  نأب 

نوكت مايأ ، ةعبس  كلذ  لعف  تعطتسا  اذف  هلعفت ، نأ  لواح  مث  ينالفلا ،)
هلعف عيطتست  مث  نمو  مايأ ، ةعبس  يف  هزاجنإ  كناكمب  نأ  ىلع  تنهرب  دق 
نحن ام  : » وطسرأ لوقي  .ةداع  ىلإ  رمألا  لوحتي  اذكهو  ىرخأ ، مايأ  ةعبس 

«. ةداع لب  ًالعف  سيل  زُّيمتلاف  مث  نمو  ةرَّركملا ، انلاعفأ  ىوس 
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ةلداعم
ةداعسلا

ايندلا كلمت  تنأف  ارح  اًعناق  تنك  اذإ 

اشيرساب لين 

ةيبرعلا ىلإ  هتلقن 

ءارضخلا ماستبا 
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Original Title
The Happiness Equation

Want Nothing + Do Anything = Have
Everything

Author: Neil Pasricha
Copyright © 2016 by Neil Pasricha

ISBN-10: 0399169474
ISBN-13: 978-0399169472

All rights reserved. Authorized translation
from the English language edition

Published by G.P. PUTNAM’S SONS, An
imprint of Penguin Random House LLC

.(.(U.S.A

1437 - 2016  ©
.زنوص زمانتوب  .يب.يج  عم  دقاعتلاب  ناكيبعلل  ةظوفحم  ةيبرعلا  ةعبطلا  قوقح 

.ةدحتملا تايالولا 
1438هـح ميلعتلل ، ناكيبعلا  ةكرش 
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رشنلا ءانثأ  ةينطولا  دهف  كلملا  ةبتكم  ةسرهف 

لين اشيرساب ،

ءارضخلا ماستبا  اشيرساب ؛ لين  .ةداعسلا /  ةلداعم 

ضايرلا 1438هـ - 

978 - 603 - 509 - 008 - 7 كمدر :

ناونعلا ب -  مجرتم )  ) ماستبا ءارضخلا ، .أ  ةداعسلا  -  1

1438 / 1850 عاديإلا : مقر   121،3 يويد :

2017م ىلوألا 1438ه - ـ ةيبرعلا  ةعبطلا 

رشنلل رشانلا  
نب يكرت  ريمألا  قيرط  ةيدمحملا -  ضايرلا -  ةيدوعسلا -  ةيبرعلا  ةكلمملا 

لوألا زيزعلادبع 
ضايرلا 11517  67622 ب.ص :  4808095 سكاف :  4808654 فتاه :

تنرتنإلا ىلع  انعقوم 
www.obeikanpublishing.com

https://t.co/8r2o53h3b3
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ةبتكم  ةكرش  عيزوتلا  زايتما 
نب يكرت  ريمألا  قيرط  ةيدمحملا -  ضايرلا -  ةيدوعسلا -  ةيبرعلا  ةكلمملا 

لوألا زيزعلادبع 
ضايرلا 11595  62807 .ص ب :  4889023 سكاف : -  4808654 فتاه :

وأ باتكلا  اذه  رادصإ  ةداعب  حمسي  الو  .رشانلل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 
امب ة ، ـــ يكيناكيم وأ  ةينورتكلإ  تناكأ  ءاوس  ةطساو ، وأ  لكش  يأ  يف  هلقن 

نيزختلا وأ  ليجستلا ، وأ  يبوكوتوف ،»  » خسنلاب ريوصتلا  كلذ  يف 
.رشانلا نم  يطخ  نذإ  نود  عاجرتسالاو ،
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تايوتحملا

لوألا رسلا 
ةداعسلاب روعشلا  نم  نكمتت  نأ  لبق  هلعف  كيلع  ام  لوأ 

دبألا ىلإ  ةداعسلا  نع  كموهفم  ريغتس  تاملك  تس  . 1
ةداعسلاب ساسحإلا  بِّعصي  يذلا  ديحولاو  سيئرلا  ببسلا  . 2

سكناه موتو  كسِّردمو  كبيبط  نيب  كرتشملا  ءيشلا  . 3
؟ مكحتلا ىلع  انتردق  ىدم  ام  . 4

اًروف ةداعسلا  كل  ققحت  قئارط  عبس  . 5
ريدلا نم  ريخأ  سرد  . 6

يناثلا رسلا 
تاداقتنالا كلوطت  نلو  يتأي  ام  لعفا 

كينيع بصن  هعضت  يذلا  مهملاو  ديحولا  فدهلا  . 1
؟ ةيجراخلا فادهألا  يف  ىربكلا  ةلكشملا  ام  . 2

تاداقتنالا فقوت  ةطيسب  تاملك  عبرأ  . 3
؟ كتايح يف  ةنهم  أوسأ  اهب  ملحت  يتلا  ةنهملا  نوكت  نأ  نكمي  اذامل  . 4

S فرحب أدبت  يتلا  ثالثلا  حاجنلا  تاملك  . 5
نيدقتنملا ىلإ  ءاغصإلل  ةيادب ، انعفدي ، يذلا  نزحملاو  فسؤملا  ببسلا  . 6
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كسفنب كتقث  ديزي  يذلا  يرسلا  ططخملا  . 7
تاذلا لُّبقت  ىلإ  كلصوت  ةطيسب  تاوطخ  ثالث  . 8

؟ رسلا اذه  نم  اذوب  دافتسا  فيك  . 9
؟ نودلبميو يف  يزكرملا  بعلملا  يف  ةدوجوم  ةيفخ  ةلاسر  انل  لوقت  اذام  . 10

« لمعأ انأ  ...رومألا  مِّيقأو  اًجرفتم  فقأ  انأ ال  . » 11

ثلاثلا رسلا 
كتايح مايأ  أوسأ  يف  كذقنت  يتلا  ثالثلا  تاملكلا 

موي لك  اهضوخت  يتلا  ىلوألا  برحلا  . 1
موي لك  اهضوخت  يتلا  ةيناثلا  برحلا  . 2

تارايلملا باحصأ  نم  ريثك  هيف  بغري  يذلا  ءيشلا  . 3
زنوتس غنيلور  ةقرفو  ينانوي  فوسليف  نيب  كرتشملا  ءيشلا  ام  . 4

؟) Rolling Stones)
؟ ءيش يأ  رالود  نويلم  بْسك  ينعي  ىتم ال  . 5

ةيكيسالكلا يكيسكملا  دايصلا  ةياكح  . 6
؟ كتايح مايأ  أوسأ  يف  ثالثلا  تاملكلا  مدختست  فيك  . 7

عبارلا رسلا 
اًعيمج انيلع  رطيسي  يذلا  أطخلا  ملحلا 

ةميلألا نوسليو  ديسلا  ةاسأم  . 1
ةركفلا هذه  ىلع  تلفزور  يديتو  نوسرفيج  ساموت  قفتا  . 2
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؟ ماع ةئم  اوزواجت  نمم  ءاحصألا  نسلا  رابك  انملعي  نأ  نكمي  اذام  . 3
ةصق نم  هملعتن  نأ  نكمي  يذلا  ميظعلاو  طيسبلا  سردلا  . 4

بئاجعلا دالب  يف  سيلأ 
ترمد يتلاو  ناملألا  لابب  ترطخ  يتلا  ةبعرملا  ةركفلا  . 5

ناسنإ لكل  ءيش  لك 
اهتيهنأ دق  نوكت  ..رييغتلا  ةيلمع  طسو  نوكت  امدنع  . 6

عبرألا لمعلا  تاملك  . 7
اًعيمج انيلع  رطيسي  يذلا  أطخلا  ملحلا  . 8

سماخلا رسلا 
لامعألا ةرادإ  يف  ريتسجاملا  ةداهش  لماح  بسكي  امم  رثكأ  بسكت  فيك 

درافراه ةعماج  نم 
؟ كرجأ يف  درافراه  ريثأت  ام  . 1

)؟ ىقمح عيمجلا  له  . ) 2
ًالعف هبسكت  يذلا  غلبملا  ةفرعمل  ةديحولا  ةبسحلا  . 3

رثكأ ابسكي  نأ  ةئزجتلاب  تاعيبم  ريدم  دعاسمل  وأ  سِّردمل  نكمي  فيك  . 4
ةعماج نم  لامعألا  ةرادإ  يف  ريتسجاملا  ةداهش  لماح  بسكي  امم 

؟ درافراه

سداسلا رسلا 
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ىرخأ ةرم  ًالوغشم  نوكت  الئل  رسلا 
كتايح ىلإ  ةأجف  غارفلا  تقو  ديعت  فوسو  اذه  لعفا  . 1

ريكفتلل ةحسف  دجوت  يتلا  ثالثلا  تاملكلا  . 2
ساروستاك لوكينو  اسان  ةلاكوو  كوكشتيه  ديرفلأ  دافتسا  فيك  . 3

؟ رسلا اذه  نم 
فصنلا ىلإ  رارقلا  ذاختا  تقو  رصتخت  فيك  ىلوألا : ةلازإلا  . 4
دعاست يتلا  يهدبلا  قطنملل  ةفِلاخملا  ةقيرطلا  ةيناثلا : ةلازإلا  . 5

تقولا بسك  ىلع 
ءارجإ قيرط  نع  كموي  ىلإ  ةعاس  فيضت  فيك  ةثلاثلا : ةلازإلا  . 6

؟ طقف دحاو  طيسب  رييغت 
لمأتنو فقوتنل  اًتقو  انل  حتت  مل  اذإ  مومهلاب ، ةئيلملا  ةايحلا ، هذه  ام  . 7

عباسلا رسلا 
كتاحاجن مظعأ  ىلإ  كفواخم  ربكأ  لِّوحت  فيك 

ةحابسلا رجهأ  ينتلعج  يتلا  ةلوفطلا  ةمدص  . 1
هلعف ديرن  ءيش ال  يأ  هجوب  امهعضن  ناذللا  نازجاحلا  . 2

حاجنلا ىلإ  فوخلا  نم  لاقتنالل  يرسلا  ططخملا  . 3
؟ ايديموكلا ةباتكل  رسلا  اذه  نم  دليفنياس  يريج  ديفتسي  فيك  . 4
لوقلا نم  لهسأ  يذلا  وه  لعفلا  لب  ..لعفلا  نم  لهسأ  سيل  لوقلا  . 5

رسلا اذه  نم  ةدافتسالل  ةيناث  نيثالث  نم  رثكأ  بلطتت  ةقيرط ال  . 6
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ةيمويلا كتايح  يف 
؟ ملاعلا يف  يئايزيف  مهأ  هلوقي  يذلا  ام  . 7

رسلا اذه  قبطي  هنأل  عيمجلا  هفرعي  يذلا  ينالعإلا  راعشلا  . 8
هملعتن نأ  نكمي  يذلا  ميظعلاو  طيسبلا  سردلا  . 9

(Home Alone  ) مليف نم 

نماثلا رسلا 
كتايح يف  ةقالع  مهأ  نقتت  كلعجي  يذلا  طيسبلا  رسلا 

« ةيلزه صقر  ةقرف  ريدأ  انأ  . » 1
ةنمزألا لك  يف  صخش  قدصأ  اذه  . 2

هيف ركفت  ام  نيب  قفاوتلا  ققحتي  امدنع  يه  ةداعسلا  . ) 3

( هلعفت امو  هلوقت  امو 
كلخاد رسلا  اذه  فشكل  ةطيسب  تارابتخا  ةثالث  . 4

ىلع كشوملا  صخشلا  هب  رعشي  يذلا  مدنلل  ةسمخلا  بابسألا  . 5

اهيدافت ةيفيكو  توملا 
ءادعأ عيطتسي  نلف  ..لخادلا  يف  ءادعأ  كانه  نوكي  امدنع ال  . 6

كءاذيإ جراخلا 

عساتلا رسلا 
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كل مَّدقُت  نأ  نكمي  ةحيصن  لضفأ 
نم و97 % نينخدملا ، نم  مه  ةئرلا  ناطرس  ىضرم  نم   97% .1

نينخدملا

ةئرلا ناطرسب  اوباصي  مل 
؟ اًعويش رثكألا  ةحيصنلا  نم  ملعتن  نأ  نكمي  اذام  . 2
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فلؤملا ةملك 
ْتنَّوكت دقو  ةداقلا ، ريوطت  لاجم  يف  لمعأ  تاونس  رشع  نم  رثكأ  ُتيضق 

نف لوح  بطخلا  ءاقلإ  يف  اهل  ليثم  ال  ةربخ  تاونسلا  كلت  لالخ  َّيدل 
تلوانت دقف  اهلك ؛ اهلك  ملاعلا  ءاحنأ  نم  صاخشألا  فولأ  تائم  مامأ  ةدايقلا 

عم تاصنملا  ىلع  تسلجو  طسوألا ، قرشلا  يف  ةيكلم  تالئاع  عم  ءاشعلا 
تاكرشل ةدايقلا  لوح  ةروشملا  ُتمدقو  درافراه ، ةعماج  يف  تايلك  ءادمع 

ُتلغشو (. General Electric)و ( Viacom)و ( Audi  ) لثم
تالباقم ُتيرجأو  (، Walmart  ) ةكرش يف  ةدايقلا  ريوطت  ريدم  بصنم 

ةكرش ربكأ  يف  نييذيفنت  نيريدم  عم  ةرشابم  تلمعو  تارايلم ، باحصأ  عم 
.ملاعلا يف 

ىلع صاخشألا  ةدعاسم  يف  ةحجانلا  يدوهج  نم  تاونس  دعبو  نكلو ،
ةلق نأ  ايجيردت  يل  حضتا  تاكرشلاو ، لامعألا  عيراشمو  تاعومجملا  ةدايق 

.ةداعسلاب رعشت  تناك  صاخشألا  نم  طقف 
نع يلوح  رودت  ثيداحأ  عمسأ  تنك  تارمتؤملا  يف  ءادغلا  بدم  يف 

لمعلا ةأطوب  رمتسملا  روعشلا  نعو  نزاوتلا ، قيقحتل  ةتيمتسملا  دوهجلا 
مهنإ نولوقي  ةداقلا  نم  ديدع  ناكو  نيرخآلا ، ةاراجم  ةلواحمو  مكارتملا ،
ةأطو تحت  نيدهجم  نوشيعي  اوناك  مهنإو  مهتايح ، يف  غارف  تاقوأ  نودقتفي 
يتلا تارارقلا  ءبعب  نورعشيو  لاملا ، نم  ديزم  بسك  ةلواحمو  تقولا  طغض 

ةيكيتامارد تامزأب  نيلَتْبُم  عيمجلا  ناك  .ةبراضتملا  حئاصنلاو  اهل ، ةياهن  ال 
نوريدملا ىتحو  تارايلملا ، باحصأ  ىتحو  ملاعلا ، ةداق  مظعأ  ىتح  ةيموي ،

لضفأ مضت  يتلا  ( Fortune  ) ةلجم ةمئاق  يف  نوروكذملا  نويذيفنتلا 
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يلغت ةدقتملا  داهجإلا  لجارم  تناك  ملاعلا ؛ يف  يذيفنت  ريدم  ةئم  سمخ 
.مهتادِعَمو مهسوؤر  يف  روفتو 

اًديعس . يسفن  انأ  نكأ  مل  يننأ  اًضيأ  ُتكردأ 
تنك لعفأ ، اذام  ريرقت  ىلع  يندعاست  ةطيسب  جذامن  نع  ثحبأ  تنك 
ذاختا ةيلمع  يف  ينهجوي  ٍداه  ليلد  نعو  داهجإلا ، ففخت  ةبيكرت  نع  ثحبأ 
ترعش يتلا  تارملا  يف  ترَّكف  رارمتساب .  اهب  رثعتأ  يتلا  ةبعصلا  تارارقلا 
كهنم اهيف  تنك  يتلا  وأ  ينم ، بولطملا  لمعلا  ِهْنُأ  مل  يننأل  بنذلاب  اهيف 
مودت ةيسفن  تابارطضا  اهيف  يناعأ  تنك  يتلا  وأ  لفاح ، عوبسأ  دعب  ىوقلا 

ةبعص . تارايخ  طسو  يقيرط  سُّملت  ًالِواحم  اًمايأ 
تقولا نم  مك  قدصأ  ال  داكأ  مايألا ، كلت  ىلإ  ةركاذلاب  دوعأ  امدنع 

تعضأ .
نم اًديزم  ققحت  فيك  وه  كلمع  يف  ايموي  ههجاوت  يذلا  ربكألا  يدحتلا 

نوؤشل ةغرفتم  امأ  ِتنك  اذإ  ِكيلع  هُسفن  ءيشلا  اذه  قبطنيو  ةداعسلا ،
ةسردملاف دالبلا ؛ جراخ  اًرفاسم  وأ  ةسردملا ، يف  اًبلاط  َتنك  اذإ  وأ  لزنملا ،

لواحي وهو  يباجيإلا  هزيكرت  ىلع  ءاقبإلل  هبيردتو  غامدلا  ميلعت  ىلإ  انهِّجوت  مل 
تقحتلا نأ  كل  قبس  له  ىرخأ : ةرابعبو  ةايحلا ، تابطم  طسو  هقيرط  سُّملت 

. ًالاح )؟ دعسأ  حبصت  فيك   ) اهناونع ةيسارد  ةرودب 
، فيص لك  لمع  تاشرو  مِّظنأ  تنك  ةيضاملا  ةليلقلا  تاونسلا  لالخ 

ةكراشملل ويلوي  / زومت رهش  لاوط  ةيوناثلا  ةلحرملا  نم  بالط  عمتجي  ثيح 
تامالعلا ىلعأ  ىلع  نولصحي  بالط  مهو  يسفنلا ، ءارثإلل  ميخم  لضفأ  يف 

يف نوبستني  فوسو  قَرِفلاو ، يداونلا  مظعم  يف  نوكراشيو  مهسرادم ، يف 
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نوبغري بالطلا  ءالؤه  ناك  ةيكيرمألا .  تاعماجلا  لضفأ  ىلإ  فاطملا  ةياهن 
، مهعم تقولا  ءاضقو  مهنوهبشي ، صاخشأ  ءاقل  مهل  حيتي  هنأل  جمانربلا ؛ يف 
يف تكراش  ذإ  ينفلاح  حلا  نأل  تاشرولا ؛ كلت  مظني  نم  انأ  تنك  دقو 

ال ةطيسب ، ةيداع  ةشرو  أدب  ام  نكلو  ةيوناثلا ، ةلحرملا  يف  تنك  امدنع  اهضعب 
اهتيقلأ ةرضاحم  ىلإ  ايجيردت  روطت  حئارش ، ضورع  الو  تاظحالم  مضت 
ُتْحتَأ ةرضاحملا ، ءاهتنا  دعبو   . ةداعس ) رثكأ  كلعجت  رارسأ  ةعست   ) ناونعب
لأسي مل  ذإ  تحِرُط ؛ يتلا  ةلئسألا  عون  ينشهدأ  دقو  ةلئسألا ، هيجوتل  لاجملا 

باستنالا ةيفيك  نع  الو  ىلعأ ، تامالع  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  نع  بالطلا 
مهو اًريبك ، ًالخد  ردت  فئاظو  يف  لمعلا  وأ  ةرفاوتملا ، تاعماجلا  لضفأ  ىلإ 

نأ يف  مهتبغر  نم  قلطنت  اهلك  مهتلئسأ  تناك  حاتم ؛ هلك  كلذ  نأ  نوفرعي 
ةداعس . رثكأ  اوحبصي 

عم لماعتلل  ةقيرط  لضفأ  ام  « ،»؟ دعاقتأ يكل  ينمزلي  لاملا  نم  مك  »
فيك « ،»؟ لقأ يسفن  طغضب  لمعلا  نم  اًديزم  زجنأ  فيك  « ،»؟ تاداقتنالا

،»؟ قلقلا رعاشم  جلاعأ  فيك  « ،»؟ لمعلا يف  يقيقحلا  يفغش  لاجم  دجأ 
اذام « ،»؟ هجراخو لزنملا  لخاد  لمعلا  نم  ديزم  زاجنإل  ةقيرط  لضفأ  ام  »
. ةيباجيإ »؟ رثكأ  حبصأ  فيك  « ،»؟ ةفلتخم حئاصن  يلإ  هَّجوُت  امدنع  لعفأ 
ىكذأ ضعب  نأ  ترهظأ  اهنأل  ةريثك ؛ ايافخ  تارودلا  كلت  يل  تفشك 

مهتعارب وأ  ةيلقعلا  مهتاردقم  ريوطتب  نوهبأي  ال  انلوح  نيدوجوملا  بابشلا 
مه ةداعسلا ، نعو  ...ةيرحلا  نعو  ...نانئمطالا  نع  نوثحبي  مهف  ةينقتلا ؛
لك ىلع  اولصحي  نأو  ...ءيش  يأ  اولعفي  نأو  ...ءيش  يف  اوبغري  الأ  نوديري 

ءيش .
دعسأ . ةايح  اوشيعي  نأ  طقف  نوديري 
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اًنيعم نوكت  نأ  بجي  ةبتكم  وأ  ةعماج  وأ  ةيلك  لك  نأ  اًذإ -  دقتعت -  الأ 
، دعسأ ةايح  قيقحت  ةيفيك  ىلإ  انهِّجوت  يتلا  حئاصنلاو  تارودلا  نم  بضني  ال 

؟ موي لك  يباجيإ  وه  ام  لعف  ىلع  انثحت  تارارق  ذاختا  ةيفيك  ىلإو 
وأ اًباتك  فرعي  له  ةفايضلا : لاجم  يف  لمعي  ايذيفنت  اًريدم  تلأس  امدنع 
مهل لَّهسو  مهقيرط ، سُّملت  ىلع  اقح  سانلا  دعاس  اينورتكلإ  اًعقوم  وأ  اًجذومن 

؟ ةداعسو ةيرحو  نانئمطاب  شيعلا  مهل  حيتي  امب  مهتارارق ، بعصأ  ذاختا  ةمهم 
يلاع يذيفنت  ريدم  نم  بلطلا  هبشي  اذهف  اذهك ؛ باتك  دجوي  ال  : » لاق

يف اولزتخي  نأ  زيمتم ، دئاق  نمو  حجان ، صخش  نمو  ةيلعافلاو ، ةءافكلا 
نأ دحأل  قبسي  ملو  مهتايح ، لالخ  اهونَّوك  يتلا  ةيركفلا  جذامنلا  دحاو  باتك 

. كلذ » لعف 
باتك نع  ثحبأ  تاونسلو -  تنك -  يننأل  حيحص ؛ هلاق  ام  نأ  كردأ  انأ 

ةداعسلا . ىلإ  يسفنب  لوصولا  ىلع  يندعاست  ةيعقاو  ةموظنم  مضي  يلمع 
، ةماعلا ميهافملا  لوح  تاياكحلا  زواجتت  رومأ  ةفرعم  يف  بغرأ  تنك 

تانايب ىلع  يوطنت  يتلا  ةيثحبلا  تاساردلاو  قيرطبلا ، رويط  لوح  تالوثمألاو 
يلمعو يعقاو  ءيش  يف  بغرأ  تنك  اهعابتا ؛ بجاولا  قئارطلا  ىلإ  ريشت 

ايموي . اهقيبطت  عيطتسأ  تاردابم  مضي  باتك  يف  بغرأ  حضاوو ؛
دوشنملا . باتكلا  وه  اذهو 
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اًئيش ديرت  ال 

هنأ ال كردت  امدنعو  يه ، امك  ءايشألاب  حرفاو  كيدل ، امب  عنقا 
.كنيمي كلم  هلك  ملاعلا  حبصي  ءيش ، كصقني 

ينيص فوسليف  وست ، وال 

قلَقلا دامتعالا  نود  رضاحلاب ، عاتمتسالا  يه  ةيقيقحلا  ةداعسلا 
لب فواخملاب ، الو  لامآلاب  انسفنأ  لغشن  الأ  يه  لبقتسملا ؛ ىلع 

ال كلذ  لعفي  يذلا  ناسنإلا  نأل  فاك ؛ وهو  انيدل ، امب  عنقن 
لوانتم يفو  انلخاد  ةدوجوم  ةيرشبلا  معِن  مظعأ  .ءيش  ىلإ  جاتحي 

بغري يف الو  تناك ، امهم  هتمسقب ، عنقي  ميكحلا  لجرلاو  انيديأ ،
.هيدل سيل  ام  ىلع  لوصحلا 

ينانوي فوسليف  اكينيس ،

؟ كلذ لك  عضتس  نيأف  ءيش ؛ لك  ىلع  لوصحلا  كنكمي  ال 
يكيرمأ جرخمو  لثمم  تيار ، نفيتس 
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لوألا رسلا 

ةداعسلاب روعشلا  نم  نكمتت  نأ  لبق  هلعف  كيلع  ام  لوأ 
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1

دبألا ىلإ  ةداعسلا  نع  كموهفم  ريغتس  تاملك  تس 

ةراسلا . ريغ  رابخألا  ضعبب  أدبنل 
عقاولا يف  وه  انرافظأ  ةموعن  ذنم  هايإ  انوسَّرد  يذلا  ةداعسلا  جذومن 

، ريبك حاجن  قيقحتل  دجب  انلمع  اذإ  اننأ  دقتعن  نحنف  ايلك ؛ فِّلختم  جذومن 
: يتآلا وحنلا  ىلع  ريسي  ططخملا  نأ  دقتعنو  ءادعس ، حبصن 

اًديعس نك  ريبك  حاجن  ميظع  لمع 
تامالعلا ىلعأ  ىلع  لصحا 

! اًديعس نك   ← ةديج !  ةفيظو  فيظوتلا ←  تالباقم  يف  ح 
! اًديعس نك   ← ةيقرت !  ىلع  لصحت   ← ةيفاضإ ! اًتاقوأ  لمعا 

ةيعقاولا . ةايحلا  يف  وحنلا  اذه  ىلع  سيل  رمألا  نكل 
روعشلا لدب  نكلو  اًريبك ، اًحاجن  ققحنو  ةديج ، فئاظو  يف  لمعن  نحن 

لجأ نم  نآلا  سردن  نحن  ةديدج .  اًفادهأ  انسفنأل  ددحن  اننف  ةداعسلاب 
ءافتكالا اذامل  ةلبقملا .  ةيقرتلاو  ةلبقملا ، ةجردلاو  ةلبقملا ، ةفيظولا 

ةداهش ىلع  لوصحلا  هيف  عيطتسن  يذلا  تقولا  يف  ةيعماجلا  ةداهشلاب 
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هيف عيطتسن  يذلا  تقولا  يف  ريدملا  بصنمب  ءافتكالا  اذاملو  ريتسجاملا ؟
تقولا يف  دحاو  لزنمب  ءافتكالا  اذاملو  سيئرلا ؟ بئان  بصنم  ىلإ  لوصولا 

ذإ ةداعسلا ؛ ىلإ  اًدبأ  لصن  نحن ال  نيلزنم ؟ ىلع  لوصحلا  هيف  اننكمي  يذلا 
دعبأف . دعبأ  انع  اهعفد  نع  فقوتن  اننإ ال 

هعضنو ططخملا  ةياهن  نم  اًديعس ) نك   ) ريبعت عزنن  امدنع  لصحي  اذام 
: يتآلا وحنلا  ىلع  ةمهملا  تسلا  تاملكلا  كلت  ودبت  اهدنع  هتيادب ؟ يف 

ريبك حاجن  ةديج  ةفيظو  اًديعس  نك 

ةداعسلاب روعشلاب  انأدب  اذإ  ءيش .  لك  ريغتي  اقح  ءيش ، لك  ريغتي  نآلا 
؛ ماري ام  لضفأ  ىلع  انرهظم  ودبيف  ماري ؛ ام  لضفأ  ىلع  اننأب  رعشن  فوسف 
انب يهتني  ثدحي ؟ اذام  مث  سانلا ، عم  لصاوتنو  ةيضايرلا ، نيرامتلا  سرامنو 

اهزاجنإ ءانثأ  يف  ماري  ام  ىلع  اننأب  رعشن  اننأل  ةمهم  لامعأ  زاجنإ  ىلإ  رمألا 
ةشايج رعاشم  ىلإو  ريبك ، حاجن  ىلإ  مهم ؟ لمع  زاجنإ  يدؤي  َمالإو   .

تاملاكمو تايقرتو  بصانم  ىلع  لوصحلا  نم  هيلع  بترتي  امو  زاجنإلاب ،
كب . اهرخف  نع  اهيف  كل  رِّبعت  كتدلاو  نم  ةيفتاه 

Harvard Business  ) يف درو 
ةبسنب اًجاتنإ  رثكأ  ءادعسلا  صاخشألا  نأ  ( Review
ةثالثب اًجاتنإ  رثكأ  مهو  ةبسنب 37 ،% رثكأ  تاعيبم  نوققحي  مهو  %، 31

مهئارظن . نم  فاعضأ 
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؟ ةداعسلاب روعشلا  نم  نكمتت  نأ  لبق  هلعف  كل  يغبني  ءيش  لوأ  ام  اًذإ ،
اًديعس . نك 

ءيش . لك  لبقو  ًالوأ  اًديعس  نك 
لثم كلقع ؛ ريني  روعش  وهو  مُّلعتلا ، زكارم  حتفي  ةداعسلاب  روعشلا 

راجحأك ألألتي  هلعجيو  قسغلا ، تقو  نتاهنام  يف  باحسلا  تاحطان 
ءامسلا يف  موجنلاك  عملي  هلعجيو  غئاصلا ، رجتم  ءاوضأ  تحت  ساملألا 

عرازملا . لقح  قوف  ةملظملا 
لايجألا يف  فاشتكا  مظعأ  : » سميج مايليو  يكيرمألا  فوسليفلا  لوقي 

. هفقوم » رييغت  قيرط  نع  هتايح  رييغت  ىلع  ناسنإلا  ةردق  فاشتكا  وه  اهلك 
« ةداعسلا ةزيم   » باتك فلؤم  لوقيو 
the Happiness)

سيل (: » Shawn Achor  ) روكيإ نوش  (، Advantage
َملاعلا كُغامد  هب  ىري  يذلا  روظنملا  لب  انغوصي ، نم  وه  ةرورضلاب ، عقاولا ،

. كعقاو » غوصي  ام  وه 
وأ ديج  وه  ام  كانه  سيل  (: » Shakespeare  ) ريبسكش لوقيو 

. كلذك » هلعجي  ام  وه  ريكفتلا  لب  يس ،

2

ةداعسلاب ساسحإلا  بعصي  يذلا  ديحولاو  سيئرلا  ببسلا 
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ام وه  ريكفتلا  لب  يس ، وأ  ديج  وه  ام  كانه  سيل  : » ريبسكش لوقي 
، ريكفتلا درجم  ريكفتلاب ، قلعتي  رمألا  ناك  اذإ  نكلو  كلذك ،» هلعجي 
نأ انيلع  نأكو  رمألا  ودبي  انئش ؟ ىتم  انجازم  نِّسحن  ثيحب  ركفن  اذاملف ال 

يلقع . حاتفم  ةرادإ  نم  نكمتن 
اًنايحأ انُتغمدأ  زِّكرت  دقف  ةلوهسلا ، هذهب  سيل  عضولا  نأ  اًعيمج  ملعن  اننكل 

تقولا . لاوط  كلذ  لواحأ  انأ  كلذ ! فاقيإ  عيطتسن  الو  ةيبلس  ءايشأ  ىلع 
اًقلاع اًنايحأ  هسفن  دجي  انم  درف  لكف  كلذ ؛ لعفي  عيمجلا  رسلا : اذه  كيلإ 
لضفأ عم  تاصنملا  ىلع  تثدحت  دقل  رومألا .  تايبلس  يف  زيكرتلا  يف 

يف مهؤامسأ  تدرو  نييذيفنت  نيريدم  عمو  زيفحتلا ، لاجم  يف  ءابطخلا 
عمو يذيفنت ، ريدم  ةئم  سمخ  لضفأ  مضت  يتلا  ( Fortune  ) ةلجم ةمئاق 
اًديعب ءالؤه  رعشي  مب  نوفرعت  له  اهلك ، ملاعلا  ءاحنأ  نم  نييسايس  ءامعز 

مهداسجأ . نم  قرعلا  ببصتيو  فوخلاب ، نورعشي  مهنإ  ءاوضألا ؟ نع 
اًنايحأ . قفخي  دق  ريكفتلا  نف  هيلعو ؛

صخشلل دوجو  ال  انتاوذ ، عم  ةيبلس  ةيلخاد  تاراوح  يرجن  اًعيمج  نحن 
اًضيأ ءالؤه  نكل  لؤافتلاب ، نورعشي  صاخشأ  كانه  لب  يدبألا ؛ لئافتملا 

انه ةلكشملاف  كلذب ، سأب  الو  ةيبلس ، ةيلخاد  تاراوح  مهتاوذ  عم  نورجي 
يف يه  ةلكشملا  لب  انتغمدأ ؛ لخاد  ةيبلس  اًراكفأ  لمحن  اننأ  يف  لثمتت  ال 

ةيبلس . اًراكفأ  لمحن  َّالأ  بجي  اننأب  انداقتعا 
كلذ ببس  كردن  نإ  ام  ةيبلسلا ؟ رومألا  ىلع  انتغمدأ  زكرت  اذامل  نكلو ،

عاو دهج  ءادأو  مكحتلا ، ىلع  انتردق  ىدم  ةفرعم  ىلع  نيرداق  حبصن  ىتح 
يتلا ءايشألا  مهأ  دحأ  اذه  ةَتَبْثُم .  بيلاسأ  قيرط  نع  ةداعسلا  انل  ققحي 

اهب . مكتكراشم  يننكمي 
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؟ ءادعس نوكن  نأ  انيلع  بعصي  اذامل 
يرشبلا سنجلا  َدجُو  ذنم  تضقنا  ةنس  فلأ  يتئم  لالخ  ةايحلا ، نأل 

ةردق بلطتتو  ةيساقو ، ةريصق  اهلحارم  مظعم  يف  تناك  بكوكلا ، اذه  ىلع 
يساقلا مَلاعلا  اذه  عم  فيكتلا  ىلع  انتغمدأ  تبردت  دقو  سفانتلا ، ىلع  ةيلاع 
سفانتلا . ىلع  ةيلاع  ةردق  بلطتي  يذلاو  ةزيجو ، ةدم  هيف  شيعن  يذلا 

؟ ةيسفانتو ةيساقو  ةريصق  ةايحلا  تناك  مك 
: ةريصق ةبرجت  ِرْجنل 

طسو ةمات  ةدحوب  اهيف  ترعش  ةرم  رخآ  ليختو  كينيع ، قلغأو  فق ،
تدعتبا امدنع  لابجلا  يف  مييختلا  لالخ  كلذ  َثدَحَأ  فولأم ؛ ريغ  ناكم 

ةنكاس اههايم  ةريحبل  ةيرخصلا  ةفاحلا  ىلع  تفقوو  ميخملا  ران  نع 
ةلحر ءانثأ  يف  هيلع  ترثع  ذاذرلاب  طاحم  لالش  دنع  ثدح  مأ  ةآرملاك ؟
كعمس ىلإ  ىهانتي  نكي  ملو  كلوح ، نم  كؤالمز  ىفتخا  امدنع  ةيسردم 

مأ ةباغلا ؟ لالظ  يف  حيرلا  اهكرحت  يتلا  راجشألا  قاروأ  ةشخشخ  ىوس 
قورش دنع  يلمر  طاش  ىلع  يرجلا  ةضاير  كتسرامم  ءانثأ  يف  ثدح 

ىرت ال  كنأ  ةأجف  تفشتكاو  لحاسلا  طخ  عم  تفطعنا  امدنع  سمشلا ،
؟ لايمأ ةفاسمل  كلوح  اًدحأ 

دهشملا . كلذ  عم  ةيناث  كسفن  ليخت 
: ضرألا بكوك  ىلع  نم  اهلك  ةيتآلا  ءايشألا  ليزت  كنأ  ليخت  نآلا ،

.ضيحارملا .لساغملا▪  .لاستغالا▪  تامامح   ▪
.ةيراجلا هايملا  .بيساوحلا▪  .فتاوهلا▪   ▪
.تنرتنإلا ةكبش  .ةرسألا▪  .يساركلا▪   ▪

٢٨ www.jadidpdf.com



.قرطلا .ةيئاوهلا▪  تاجاردلا  .تارايسلا▪   ▪
.تارئاطلا .براوقلا▪  .بتكلا▪   ▪

.قرولا .صاصرلا▪  مالقأ  .مالقألا▪   ▪
.تايفشتسملا .ءابطألا▪  .ةيودألا▪   ▪

.تاودألا .ةلاقبلا▪  نيكاكد  .تاداربلا▪   ▪
.تاجالثلا .عِرازملا▪  .دقاوملا▪   ▪

.فيوركياملا نارفأ  .ناصمقلا▪  .ةيفوصلا▪  تازنكلا   ▪
.تارتسلا .تانولطنبلا▪  .براوجلا▪   ▪
.ةيذحألا .ةيلخادلا▪  بايثلا   ▪  ▪

ءايشألا نم  يأ  نود  ضرألا  بكوك  ىلع  اًديحو  فقت  نآلا  تنأ 
، كصيمقو كءاذح  عزناو  اًديعب ، همراو  كبيج  نم  كفتاه  جرخأ  ةروكذملا ؛
ال اًمامت  ٍراع  نآلا  تنأ  ءيش .  لك  علخاو  نْيَدوجوم ، ريغ  امهنأل  اًضيأ ،

يأ نوكي  نلو  ةروكذملا ، ءايشألا  نم  يأ  دجوي  الو  ءيش ، يأ  كب  طيحي 
! كتايح يهتنت  نأ  لبق  اًدوجوم  اهنم 

: نأ ركذتو  كانه ، كسفن  ليختو  كينيع ، قلغأ  نآلا ،
ملاعلا . اذه  يف  شيعلا  وه  انخيرات  نم   % 99

اًماع . نيثالث  رمعلا  لوط  لدعم  ناكو  ىضقنا ، انخيرات  نم   % 99
ءاقبلا . ليبس  يف  رارمتساب  عراصي  انغامدو  ىضقنا  انخيرات  نم   % 99
نحنو سفانتلا ، ىلع  ةيلاع  ةردق  بلطتتو  ةيساقو ، ةريصق  ةايحلا  تناك 
خيرات لاوط  هكلمي  ناسنإلا  ناك  يذلا  هسفن  غامدلا  كاذ  كلمن  نآلا 

٢٩ www.jadidpdf.com



ةيرشبلا .
تقولا انل  رفاوتي  ناك  له  وه : ىدجألا  لاؤسلا  كاذنآ ؟ ءادعس  انك  له 

؟ ءادعس نوكنل 
 ) عقوم بحاص  (،  David Cain نيك (  ديفيد  فصي 

( Raptitude : Getting Better at Being Human
اقح انفالسأ  دحأ  رعش  نأ  ثدح  اذإ  لوقيف : ديدحتلاب ، عضولا  اذه 

هتازاجنإ وأ  ةيعامتجالا ، هتناكم  ببسب  وأ  تاينتقم ، نم  هكلمي  امل  ةداعسلاب 
نطوم كانه  نكي  مل  دَّدحم .  رطخل  اًضرعم  اًروف  حبصي  فوسف  ةايحلا ، يف 

هوركم . لوصح  لاح  يف  هيلع  دامتعالا  نكمي  ةراضح 
، انب ةصاخلا  نامألا  تاكبش  داجيإ  انم  بلطتي  ءاقبلا  ناك  مث  نم 

نكل نانئمطالاب ، رعشن  انك  اننأ  وأ  اًيفاك ، نكي  مل  يفكي  ام  ىلع  لوصحلاو 
ةداعسلا دوكنم .  حلو  نيسفانتمللو  يراوضلل  ةضرع  انلعجي  ناك  اذه 

راطخألاب . ةفوفحم  تناك  ةمئادلا 
ةلاح دعب  هيلع  لصحن  مل  ام  ىلإ  ةيزيرغلا  ُةجاحلا  هذه  انيف  تقلخ 

توملا نوهجاويس  انفالسأ  ناك  ةلاحلا  هذه  نود  نمو  طخسلا ، نم  ةرمتسم 
اذه ةجمرب  ترج  دقو  طقف .  ةدحاو  ديص  ةلحر  قافخإ  لاح  يف  اًعوج 

حجنو نمثلا ، ناك  امهم  ءاقبلا  ةزيرغ  انيف  ثحتسي  ثيحب  يساقلا  ويرانيسلا 
رعاشم انيف  دَّلو  هنكل  فدهلا ، اذهب  لصتي  اميف  اًريبك  اًحاجن  ويرانيسلا  اذه 

يتلا ةقيرطلا  يه  ةساعتلا  تقولا .  مظعم  انيلع  يلوتست  يتلا  جاعزنالاو  قلقلا 
فالآل حجن  هنكل  ماظن ف ، هنأ  يف  كش  الو  رشبلا ، سوفن  يف  َةظقيلا  يقبُت 

نينسلا .
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ةيساقلا ةريصقلا  ةدملا  لاوط  هكلمن  انك  يذلا  هسفن  غامدلا  كلمن  نحن 
انيدل حبصأ  نأ  درجمب  ةأجف  غامدلا  اذه  ريغتي  ملو  انخيرات ، يف  ةيسفانتلاو 

؟ انتغمدأ ةجمرب  ترج  فيكف  تنرتنإ ، ةكبشو  تارئاطو  عباطم 

انأ←ماعلا
 ...... ىلإ هيلع←ةجاحب  لصحأ  اذإ مل 

 ... فوسف
.م .ق  نامألاو←180.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←170.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←160.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←150.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←140.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←130.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←120.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←110.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←100.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←90.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←80.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←70.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←60.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←50.000  تومأ←ماعطلا 
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.م .ق  نامألاو←40.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←30.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←20.000  تومأ←ماعطلا 
.م .ق  نامألاو←10.000  تومأ←ماعطلا 

نامألاو←1 تومأ←ماعطلا 
نامألاو←1000 تومأ←ماعطلا 
تومأ←ةداعسلا←2000

يأب انئاقب  ىلع  انظفاح  دقل  انئاقبل .  هِّجوملا  ناك  فوخلا ؟ اذه  لعف  اذام 
، بولقلا ةاسقو  نيبراحم ، انكو  بايترالا ، نونجب  نيباصم  انك  نمث ،
؛ هيلع نحن  ام  ىلإ  انلصو  ..هلك  كلذ  ببسبو  ةلتق ؛ انكو  نيشحوتمو ،

ءيش لك  كلتمن  ...كلذ  ببسبو  بكوكلا ؛ ىلع  انرطيس  ...كلذ  ببسبو 
ملاعلا . يف 

انسوؤر لخاد  اًجمربم  فوخلا  اذه  لاز  امأ  لاؤسلا : يعدتسي  اذه  نكل 
؟ مويلا ىتح 

3

سكناه موتو  كسردمو  كبيبط  نيب  كرتشملا  ءيشلا 

لك يف  دوجوم  وهو  انسوؤر ؛ لخاد  اًجمربم  فوخلا  اذه  لاز  ام  معن ،
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انتغمدأ . يف  انلوقع ، لخاد  ناكم ؛
نيلثمملا حجنأ  نم  وهو  (،  Tom Hanks سكناه (  موت  لاق 

ةزئاج ىلع  نيترم  لصحو  هلثمي ، مليف  لك  عم  نييالملا  بسكيو  نييملاعلا ،
(، اًحجان اًموي  ناك   ) ركفي وهو  ًاليل  هريرس  ىلإ  مهضعب  بهذي  : » راكسوألا

تقفخأ نيأ  : ) نولءاستيو قلقلاب  نورعشي  نيذلا  صاخشألا  نم  ينكل 
. مويلا »)؟

ايذيفنت اًريدم  ةليوط  ةدم  ذنم  (  Andy Grove فورغ (  يدنأ  لمعي 
ةحجان ةكرش  ىلإ  ةكرشلا  ليوحت  ىلع  دعاس  دقو  (،  Intel ةكرشل ( 

ةلحرم هيجوت  ىلع  دعاس  هنأ  نوريثك  دقتعيو  تارالودلا ، تارايلم  بسكت 
ةنس ماعلا  لجر  (  Time ةلجم (  هتراتخا  دقو  نوكيليسلا ، يداو  ومن 
هتريس يف  درو  امك  هُرِبْكُي ، (  Steve Jops زبوج (  فيتس  ناكو  1997م ،

نونجب باصملا  هدحو  « ؟ ةركفلا هذه  نع  فورغ  يدنأ  رَّبع  فيك  ةيتاذلا . 
. هئاقب » ىلع  فاحي  بايترالا 

! ةداعسلل ةفصو  هذهو  ايموي ، اذه  بايترالا  جذومنب  مزتلت  انتغمدأ  تلاز  ام 
Medical Student بطلا ( ) بلاط  رذانت   ) مسا مهضعب  اهيلع  قلطي 

 ) موريج ك .  موريج  هغاص  ريبعت  وهو  (.  ’ s Syndrome
يف لاجر  ةثالث  يكيسالكلا  هباتك  يف  (  Jerome K. Jerome

ماع 1889م: رداصلا  (،  Three Men in a Boat براق ( 
يندعاسي ام  أرقأل  يناطيربلا  فحتملا  ىلإ  موي  تاذ  تبهذ  يننأ  ُركذأ  »

، نظأ ام  ىلع  شقلا  ىمح  ناك  هب ؛ اًباصم  تنك  طيسب  ضرم  جالع  ىلع 
بِّلقأ تعرش  هلجأل ، تئج  ام  تأرقو  باتكلا  ىلع  تلصح  نأ  دعبو 
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ام لهم  ىلع  أرقأ  تأدب  مث  نهذلا ، دراش  انأو  لساكتب  باتكلا  تاحفص 
تْصغ ءاد  لوأ  وه  ام  تيسن  نوكأ  دق  اًمومع .  ضارمألا  نع  بتُك 
فصن أرقأ  نأ  لبق  نكلو  كلذ -  فرعأ  فيخم ، رمدم  ءالب  وه  هليصافتب - 

هب . باصم  ينأب  روعشلا  ينلخاد  ةيلوألا ،) ضارعألا   ) ةمئاق
عباصأب تاحفصلا  بيلقتل  تدع  مث  بعرلا ، ينَّلش  دقو  ةلهول  تسلج 

، ضارعألا تأرقو  ديئوفيتلا ، ىمح  ىلإ  تلصو  املو  طونقلا ، اهلقثأ 
ذنم اهب  تبصأ  ينأ  دب  الو  ديئوفيتلا ، ىمحب  اًباصم  تنك  ينأ  تفشتكا 
نيحو اًضيأ ؛ هب  اًباصم  نوكأ  نأ  نكمي  امع  تلءاست  رعشأ .  نأ  نود  رهشأ 

( St. Vitus ’ s Dance سوتيف (  سيدقلا  صقر  ءاد  ىلإ  تلصو 
نأشب لوضفلا  ينرمغ  اًضيأ ، هب  باصم  ينأ  عقوتأ -  تنك  امك  تفشتكاو - 

نع أرقأ  تأدب  اذكهو  ليصافتلا ، لك  يف  قيقدتلا  ىلع  تممصو  يتلاح ،
ينأ تملعو  ايرالملا ، نع  تأرقف  ةيدجبألا ؛ فرحألا  بسح  ضارمألا 

«. ...نيعوبسأ لالخ  أدبيس  ضرملا  دادتشا  نأو  اهب ، باصم 
؛ ةبرجتلا هذهب  اًعيمج  انررم  دقف  بطلا ؛ بالط  ىلع  رصتقي  ال  رمألا 

ىلإ يدؤي  كلذ  نأل  تالكشملا ؛ دصرنل  ملاعلا  يف  انرظنب  لوجن  نحنف 
كلت زيزعت  طقف  هنأش  نم  ملاعلل  يلاحلا  انميمصتو  انئاقب .  ىلع  ظافحلا 

اهتدايزو . يبلسلا  روظنملا  اذه  نع  ةيتأتملا  رعاشملا 
لوقيو ربخملا ، ليلحت  جئاتن  كل  أرقيل  كبيبط  ةدايع  يف  سلجت  امدنع 

كانه نكل  ديج ، لورتسلوكلا  لدعمو  ديج ، مدلا  ركس  لدعم  : » بيبطلا
ديدحلا . لدعم  ةدايز  نع  ثدحتت  اهنيح ؟ لعفت  اذام  ديدحلا ،» يف  صقن 
وأ مدلا  ركس  لدعم  نيسحتل  دوهجم  يأ  لذبت  ال  كنكل  محللا ! لكأت 

نود 200 نوكي  نأ  بجي  لورتسلوكلا  لدعم  ناك  اذإو  لورتسلوكلا ،
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امأ عئار ! اذهف  وه 195 ، كليلحت  يف  دوجوملا  لدعملاو  ،  mg / dL
نوكن امدنع  ءابطألل  عفدن  نحن  ةلكشم .  هذهف  لدعملا 205 ، ناك  اذإ 

؟ ءاحصأ نوكن  امدنع  مهل  عفدن  نأ  يغبني  الفأ  ىضرم ؛
قيقدت قيرط  نع  كلذو  ءانثتسالاب ، نوريدي  ةئزجتلاب  عيبلا  نزاخم  وريدم 
ةلواحم مث  نمو  طسوتملا ، نم  ىندأ  ماقرألا  نأ  ةظحالمو  ةيحابصلا ، ريراقتلا 
قوستلا ةلس  مجحو  ديج ، نئابزلا  ددع  نأ  ديفي  ريرقتلا  ناك  اذف  اهعفر ؛

نم ىندأ  نزخملا  ةرداغمو  باسحلا  عفدل  مزاللا  تقولا  نكلو  ديج ،
ةريتو عيرست  يف  لثمتت  هتبغر  نإ  كاذنآ ؟ ريدملا  ةبغر  نوكت  اذامف  طسوتملا ،

! قودنصلا ءانمأ  نم  ديزم  نييعت  ينعي  اذهو  نزخملا ، ةرداغمو  باسحلا  عفد 
لدعملا ىلإ  تلصو  يتلا  تاءاصحإلا  ماقرأ  نيسحتل  دهج  يأ  لذبي  هنكل ال 

طسوتملا .
ةدعاسم ميدقت  ضرعيو  صحفلا ، جئاتن  سردملا  عزوي  فصلا ، ةفرغ  يف 

حجني نأ  بجي  ذإ  ةطسوتم ، تامالع  ىلع  اولصح  نيذلا  بالطلل  ةيفاضإ 
، ةموظنملا فزْنَتسُتو  ةيساردلا ، ةنسلا  نوديعي  فوسف  اوحجني  مل  اذإ  ءالؤه !

نيذلا بالطلل  ثدحي  اذام  مهتسارد .  يف  نومدقتي  مهعيمج  ءاقدصألا 
يف ةيفاضإ  ةدعاسم  ىلع  نولصحي  طسوتملا ؟ نود  تامالع  ىلع  نولصحي 

؛ نكل ةيضيوعت .  صوحفو  ةيصوصخ ، سورد  تارودو  ءادغلا ، ةحسف  ءانثأ 
تامالع ىلع  نولصحي  نيذلا  بالطلا  مامأ  ةيفاضإ  تايدحت  حرطُت  اذامل ال 

؟ ةمات
ىدم ةفرعمل  انلمع  ميوقت  يرجي  ذإ  لمعلا ؛ ناكم  يف  رمألا  فلتخي  ال 

نيسحتل ةطخ  تاعقوتلا ؟ نود  ءادألا  ناك  اذإ  ثدحي  اذامو  انئادأ ، ةدوج 
! ةيبيردت تارود  ىلإ  انلاسرإو  ريدملا ! عم  تاعامتجالا  نم  ديزمو  ءادألا !
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بتارلا ىلع  ةدايز 2 %  اًديج ؟ ءادألا  نوكي  امدنع  ثدحي  اذام  نكلو 
رهظلا . ىلع  ةتيبرتو 

: يتآلاب انتغمدأ  موقت  اهنيسحتو ، ةديجلا  جئاتنلا  ىلع  روثعلا  لدب 
.ةلكشملا نع  ثحبت  . 1

.ةلكشملا دجت  . 2
.عضولا نِّسحُت  . 3

لوجن اننأل  نكلو  ةنس ، فلأ  يتئم  لالخ  هلعف  ىلع  انتغمدأ  تبردت  ام  اذه 
غاص تالكشملا .  ىوس  اًنايحأ  ىرن  ال  دقف  تالكشملا ، دصرل  انرظنب 

ةدراولا باَّتكلا  دحأ  وهو  (،  Kelly Oxford دروفسكأ (  يليك 
بلاط رذانت  ةغايصب  ةجئارلا ، بتكلل  زميات  كرويوين  ةمئاق  يف  مهؤامسأ 
: » يتآلاك رتيوت ، عقوم  ىلع  هتحفص  يف  هب ، باصن  يذلا  بطلا 

 ) ةصاخلا كترماغم  رتخا  ةلسلس  نم  باتكب  هبشأ   WebMD
ةياهن نوكت  ثيح  (،  Choose Your Own Adventure

. ناطرسلا » ضرم  اًمئاد  ةبعللا 
؟ نأشلا اذهب  لعفن  نأ  نكمي  اذام 

4

؟ مكحتلا ىلع  انتردق  ىدم  ام 

. انيلع » ةداعسلا  فقوتت  : » وطسرأ لوقي 
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ناسنإلا بلس  نكمي  (: »  Viktor Frankl لكنارف (  روتكف  لوقيو 
يأ يف  هفقوم  رايتخا  ةيرشبلا ؛ تايرحلا  رخآ  دحاو : ءيش  ادع  ءيش ، لك 

. صاخلا » هراسم  رايتخا  ةنيعم ، فورظ 
فوسو سمشلا ، ءوضل  اًمئاد  كهجو  ردأ  : » لوقي نامتياو  تلاو  بتكو 

. كءارو » لالظلا  طقست 
فيك نكلو ؛ نامتياو ، تلاوو  لكنارف  روتكفو  وطسرأ  هلاق  ام  ينبجعي 

؟ ةلحرملا هذه  ىلإ  لصت 
ةددحم ةتبْثُم  لاعفأو  فقاوملا ، ةيمهأ  ىلع  لدت  ةيملع  نيهارب  ايلاح  انيدل 

انفقاوم . يف  مكحتلل  اهلعف  نكمي 
يف اهتدج  اهتدهأ  رمعلا ، نم  ةرشع  ةسداسلا  يلسيل  يتجوز  ْتغلب  امدنع 
رادج ىلع  يلسيل  هتقَّلع  دقو  يساحن ، راطإ  لخاد  اًسبتقم  ًالوق  اهداليم  ديع 

لاز امو  ةسردملا ، ىلإ  باهذلا  لبق  حابص  لك  هؤرقت  تناكو  اهمون ، ةفرغ 
تطقتلاو ةدع ، تارم  انأ  هتأرق  مويلا .  ىتح  ةميدقلا  اهمون  ةفرغ  يف  اًقلعم 
: اًصوصخ ةيناثلا  ةريخألا  ةلمجلا  ىلإ  اوهبتناو  هايإ ، مكيرأل  هل  ةروص 
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Sam Walton نوتلاو (  ماس  وه  ةحوللا  يف  دراولا  مسالا  نأ  فرعأ 
لئاسرلا تناك  امدنع  ميدق ، نمز  ىلإ  دوعي  ينف  رثأ  يه  ةحوللا  نكل  (! 

ىلإ ةبوسنم  ًالاوقأ  مضت  ةلسلسملا  لئاسرلاو  ينورتكلإلا  ديربلاب  ةهجوملا 
نع سبتقم  لوقلا  نأ  عقاولاو  تاونسل ، أطخلا  اذه  رمتسيو  اهباحصأ ، ريغ 

يفلأ نم  رثكأ  ىلإ  اًجمانرب  ثبي  ساسكت  نم  عاو  وهو  لدنوس ، زلراشت 
ةيعاذإ . ةطحم 

؟ اًشهدم لوقلا  اذه  لعجي  يذلا  ام  نوفرعت  له 
! ةريخألا لبق  ام  ةلمجلا 

ىلع يلعف  در  و90 %  ثادحأ ، يه 10 %  ةايحلا  نأب  ةعانق  يدل  »
. ثادحألا » كلت 

the How of ةلجم (  يف  ترشُن  ةديدج  ةسارد  نِّيبُت 
اينوس اينروفيلاك  ةعماج  يف  سفنلا  ملع  ةذاتسأ  اهترجأ  (،  Happiness

دامتعا ةبسن  ةقدب  نِّيبت  (،  Sonja Lyubomirsky يكسرموبويل ( 
انتداعس نم  زواجتت 10 % ! 10 %  يهو ال  انتايح ؛ عاضوأ  ىلع  انتداعس 

انل . ثدحي  ام  وه 
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اذه يف  انل  ثدحي  ام  ىلع  دمتعت  ال  انتداعس  نم  ةبسن 90 %  اًذإ ،
؟ هذه ةبسن 90 %  نمضتت  اذام  ملاعلل .  انروظنم  ىلع  دمتعت  لب  ملاعلا !
رمأ ال اذهو  ةدمعتملا ، انلاعفأ  معن ، ةدمعتملا .  انلاعفأو  ينيجلا ، اندادعتسا 
ةداعسلا . نم  ديزمب  رعشنل  اهلعف  عيطتسن  ةددحم  ءايشأ  كلت  هب ؛ ناهتسي 

يأ ريثأت  فاعضأ  ةعبرأ  لداعي  انتداعس  يف  اًريثأت  سرامت  ءايشألا  كلت  اهدحو 
انتايح . يف  ثدحي  دق  ءيش 

: ىرخأ ةقيرطب  ةركفلا  غوصأس 
، كتحصو كلمع ، كتايح ؛ عاضوأ  نع  ءيش  لك  فرعأ  تنك  اذإ 

ىدم نم  ةبسنب 10 %  نهكتلا  يناكمبف  كلخدو ، يلئاعلا ، كعضوو 
يجراخلا كملاع  هددحي  يقابلا ال  ةداعسلا  مك  ءيش ! لك  اذه  كتداعس ،

ملاعلا . اذه  كغامد  اهب  جلاعي  يتلا  ةقيرطلا  لب 

5

اروف ةداعسلا  كل  ققحت  قئارط  عبس 

؟ ءيش لك  لبقو  ًالوأ  اًديعس  نوكت  فيك 
سفنلا ملع  وهو  شان ؛ لاجم  ىلع  دمتعن  فوس  لصفلا  اذهب  لصتي  اميف 

ىلع موقي  ال  ملع  وهو  (،  Positive Psychology يباجيإلا ( 
ةيلستلا . درجمل  براجت  ءارجإ 
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( Martin Seligman نامغليس (  نترام  سفنلا : ملع  اذاتسأ  ُّدعُي 
( Mihaly Csikszentmihalyi يليهيمتنيزسكيشت (  يليهيمو 

ةسوردملا قئاقحلل  طرفملا  امهبح  ببسب  يباجيإلا ؛ سفنلا  ملع  ْيَدلاو 
American ةلجم (  يف  ناذاتسألا  لوقي  ةحضاولا . 

:( Psychologist
وه ةحصلاب ؛ وأ  ضرملاب  ىنعُي  بطلا  نم  عرف  درجم  سيل  سفنلا  ملع  »

ومنلاو بحلاو  ةريصبلاو  ةساردلاو  لمعلاب  قلعتي  وهف  ريثكب ؛ كلذ  نم  لمشأ 
ريكفتلا ىلع  ملعلا  اذه  دمتعي  ال  لضفألا ، ىلع  روثعلل  هيعس  يفو  وهللاو . 

؛ يديألاب حيولتلا  وأ  عدبلا ، وأ  سفنلا ، عادخ  وأ  ناميإلا ، ىلع  وأ  يبئاغرلا ،
تالكشملا مئالي  ثيحب  يملعلا  جهنملا  يف  ام  لضفأ  فييكت  لواحي  لب 

لكب كولسلا  اذه  مْهف  نولواحي  نمل  يرشبلا  ُكولسلا  اهلثمي  يتلا  ةديرفلا 
. هتاديقعت »

ىمانتي . أدب  ديدج  لاجم  وه  يباجيإلا  سفنلا  ملع 
بيردتل ةيساسألا  عبسلا  قئارطلا  ىلع  روثعلل  ةقدب  تاساردلا  تائم  تأرق 

يف تاساردلا  كلت  نم  ريثك  شقون  دقو  اًديعس ، نوكي  نأ  ىلع  غامدلا 
اًعم اهتعمج  ينكل  ثوحبلا ، ريراقتو  تارمتؤملا  بَطُخ  يفو  تالجملا 

باتكلا . اذه  يف  مكل  اهمدقأل 
نورعشت فوسف  نييلاتتم ، نيعوبسأ  ةعبسلا  ءايشألا  كلت  نم  ايأ  متلعف  اذإ 

ًالاح . دعسأ  مكنأب 
؟ ةيساسألا عبسلا  قئارطلا  كلت  ام 

: اهنإ
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.تارم ثالث  يشملا  ةضاير  ةسرامم 
.ةقيقد نيرشع  ثادحألا  عاجرتسا 

.ةيئاوشع ةفيطل  تافرصت 
.لمعلا نع  ماتلا  لازعنالا 

.هئادأ يف  لسرتست  نأ  نكمي  يذلا  لمعلا  فشتكا 
.نيتقيقد لمأت 

.نافرعلاب كرعشت  ءايشأ  ةسمخ 
تارم ثالث  يشملا  ةضاير  ةسرامم 

Journal of Sport and ةلجم (  يف  اينافلسنب  نم  نوثحاب  لوقي 
يندبلا طاشنلا  دادزا  املك  هنإ  (  Exercise Psychology
ادنامأ ةثحابلا  لوقتو  سامحلاو .  ةراثإلا  رعاشم  مهيدل  تدادزا  صاخشألل ،
اًطاشن رثكألا  صاخشألا  نأ  انظحال  (: »  Amanda Hyde دياه ( 

امك اًطاشن ، لقألا  صاخشألا  نم  رثكأ  ةثمدو  ةفيطل  رعاشم  نولمحي  ايندب 
دادزي يتلا  مايألا  يف  رثكأ  ةفيطل  رعاشم  مهيدل  دلوتت  صاخشألا  نأ  انظحال 

. داتعملا » نع  يندبلا  مهطاشن  اهيف 
يف تارم  ثالث  عيرسلا  يشملا  نم  ةعاس  فصن  اًريثك : بلطتي  رمألا ال 

اهب . رعشت  يتلا  ةداعسلا  رادقم  يمني  عوبسألا 
( the American Psychosomatic ةلجم (  ترشن 

اًقيرفو (  Michael Babyak كايبيب (  ليشيم  نأ  فيك  رهظُت  ةسارد 
يف تارم  ثالث  ةعاس ، فصن  ضكرلا  وأ  يشملا  نأ  اوفشتكا  ءابطألا  نم 
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، ةَّيِضرملا ةبكلا  معن ، ةَّيضرملا .  ةبكلا  نم  ءافشلا  ىلع  دعاسي  عوبسألا ،
تأجل يتلا  تاساردلا  نم  حضوأ  ةلاحلا  هذه  يف  ءافشلا  تالدعم  تناكو 

ةيودألاو . نيرامتلا  نيب  تعمج  يتلا  تاساردلا  وأ  ةيودألا  ىلإ 
ةقيقد نيرشع  ثادحألا  عاجرتسا 

رادقم يمني  ةيباجيإ  ةبرجت  ثادحأ  ليجست  يف  ةقيقد  نيرشع  ءاضق 
شيعت رمألا  عقاو  يف  كنأ  كلذ  يف  ببسلاو  يكيتامارد ؛ وحن  ىلع  ةداعسلا 

ةيناث اهشيعتل  دوعت  مث  نمو  اهتباتك ، ءانثأ  يف  ةبرجتلا  كلت  ثادحأ  ةيناث  ةرم 
ةبرجتلا . كلت  ىلإ  كب  دوعي  كغامد  نإ  ذإ  تبتك ؛ ام  اهيف  أرقت  ةرم  لك  يف 

ينعد كل ؟ يبح  رادقم  ام   ) ناونعب ساسكت  ةعماج  اهترجأ  ةسارد  يف 
Richard رشتالس (  دراشتير  ناثحابلا  بلط  تاملكلا ،) يصحُأ 
نم (  James Bennebaker ركيبنيب (  سميجو  (  Slatcher

ةقيقد نيرشع  امهتقالع  نع  بتكي  نأ  ةساردلا  يف  نْيَكراشم  نيجوز  دحأ 
اميف ناجوزلا  راص  رايتخالا ، ةعومجمب  ةنراقملابو  مويلا .  يف  تارم  ثالث 
ربكأ . ةقالعلا  ماود  لامتحا  ناكو  ميمح ، راوح  ءارجإ  ىلإ  ًاليم  رثكأ  دعب 
رومألا رُّكذت  ىلع  اندعاسي  ةقيقد ؟ نيرشع  ثادحألا  عاجرتسا  ديفي  اذام 

اهشيعن . يتلا  براجتلا  يفو  سانلا  يف  اهبحن  يتلا 
ةيئاوشع ةفيطل  تافرصت 

كتداعس . رادقم  يمنت  ايعوبسأ  ةيئاوشع  ةفيطل  تافرصت  ةسمخ  ةسرامم 
يف بشعلا  زج  يف  وأ  مهدحأ ، ةوهق  نمث  عفد  يف  ةداع  ركفن  ال  نحن 

، هيف شيعن  يذلا  ءانبلا  سراحل  ركش  ةقاطب  لاسرإ  يف  وأ  انراج ، ةقيدح 
ةفلؤم (،  Sonja Lyubomirsky يكسرموبويال (  اينوس  نكلو 
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اهيف تبلط  ةسارد  ترجأ  (،  the How of Happiness باتك ( 
لالخ ةفيطل  تافرصت  ةسمخ  ةسرامم  (  Stanford يف (  بالط  نم 

ةداعسب نورعشي  مهنأ  اوركذ  بالطلا  كئلوأ  نأ  اًئجافم  نكي  ملو  عوبسأ ،
! مهسفنأ نع  اضرلاب  اورعش  دقل  ببسلا ؟ امف  رابتخالا ؛ ةعومجم  نم  رثكأ 
 ) باتك يف  نامغليس  نترام  روسيفوربلا  لوقي  مهب .  سانلا  بجعُأ  نأ  دعب 
ىلإ يدؤي  فطلب  فرصتلا  نأ  ءاملعلا -  نحن  انفشتكا -  (: »  Flourish

. اهانربتخا » ةسرامم  يأ  قوفي  دح  ىلإ  ةداعسلا  رعاشم  ةدايز 
لمعلا نع  ماتلا  لازعنالا 

Tony زتراوش (  ينوتو  (  Jim Loehr رهول (  ميج  لوقي 
The Power of Full باتك (  يف  (  Schwartz

رثكألاو ةداعسو ، ًىنغ  رثكألا  ةايحلا  زيمتت  (: »  Engagement
ههجاوي يذلا  يدحتلا  عم  لماعتلا  يف  ماتلا  طارخنالا  ىلع  ةردقلاب  ةيجاتنإ ،
ديدجت ىلإ  يعسلاو  ةيرود ، ةروصب  مازتلالا  نم  ررحتلاب  اًضيأو  ناسنإلا ،

. ةقاطلا »
ةحارلا نأ  ساسنك  تاعماج  ىدحإ  اهترجأ  ةسارد  كلذك  تفشتكاو 

ْقلغأ كلذلو  يلاتلا ، مويلل  انطاشن  ديدجت  ىلع  اندعاست  لمعلا  دعب  ةماتلا 
ةزاجإلا . ءانثأ  يف  تنرتنإلا  ةكبش  مدختست  الو  ءاشعلا ، دعب  كفتاه 

رسلا عطقم  يف  هنع  ثدحتأ  فوسو  عوضوملا ، اذه  لوح  ديزم  كانه 
مقر  ) ةحفصلا ىلإ  لقتناف  راظتنالا ، عيطتست  ال  تنك  اذإ  سداسلا . 

. ميمصتلا ) دنع  كلذ  ةظحالم  ىجري  وه 145  يزيلجنالاب  ةحفصلا 
هئادأ يف  لسرتست  نأ  نكمي  يذلا  لمعلا  فشتكا 
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ىلع رثعاو  بسانملا ، لاجملا  يف  كسفن  عضو  ةمئالم ، ةنهم  يف  لمعا 
رمألل كفيصوت  ناك  امهم  هئادأ .  يف  لسرتست  نأ  نكمي  يذلا  لمعلا 
تبثت كنأو  اًيدحت ، هجاوت  كنأ  ينعي  اذهف  هلعفت ، ام  يف  ايلك  جمدنت  امدنعف 

ةظحللا هذه  يليهيم  تنيجكيش  يليهيم  فصي  هسفن .  تقولا  يف  كتراهم 
تاذلا بيغت  لمعلا .  اذهل   ٌ ماركإ ام  لمع  يف  جامدنالاب  روعشلا  : » لوقلاب

لكو لعف ، لكف  هرورمب ؛ رعشت  نأ  نود  تقولا  رميو  هذهك ، ةظحل  يف 
، زاجلا ىقيسوم  فزعت  كنأكو  اهقبس ، ام  اًمتح  بقعت  ةركف ، لكو  ةكرح ،
« ىصقألا دحلا  ىلإ  كتاراهم  مدختستو  كتيلكب ، رمألا  يف  طرخنت  مث  نمو 

.

Flow : the Psychology of Optimal هباتك (  يفو 
: ةيتآلا ةروصلاب  عضولا  اذه  يليهيم  حضوي  (  Experience

نيتقيقد ةدم  لمأت 
Massachusetts General ىفشم (  نم  يثحب   ٌ قيرف صَّحفت 

ةرود يف  مهتكراشم  لبق  صاخشأ  ةغمدأل  حسم  ةروص  (  Hospital
Psychiatry ةلجم (  يف  جئاتنلا  ترشُنو  اهدعبو ، يعاولا  لمأتلل 
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غامدلا ءازجأ  تمن  ةرودلا  ءاهتنا  دعب  نَّيبت ؟ اذام  (.  Research
ءازجألا تصلقت  نيح  يف  تاذلاب ، يعولابو  ونحلاو  ةقفشلاب  ةطبترملا 

طبر ةداعإ   » لمأتلا ناكمب  نإ  تاساردلا  لوقت  يسفنلا .  داهجإلاب  ةطبترملا 
ةداعسلاب . روعشلا  ىوتسم  عفرل  ةمئاد » ةروصب  كغامد  تاليصوت 

نافرعلاب كرعشت  ءايشأ  ةسمخ 
رعشت نأ  بعصلا  نم  نوكي  نلف  ةطيسبلا  رومألاب  دعست  تنك  اذإ 

ىلع اًعقوم  شنأ  وأ  تايموي ، رتفد  وأ  لجس  ىلع  رثعا  كلذلو  ةداعسلاب ؛
ركشلاب روعشلل  كتعفد  ةسمخ  ىلإ  ءايشأ  ةثالث  نم  نِّودو  تنرتنإلا ، ةكبش 

عقوم يف  عوبسأ  لك  ءايشأ  ةسمخ  نِّودأ  تنك  قباسلا .  عوبسألا  لالخ 
رتفد يف  نونودي  صاخشأ  كانهو   .awesomethings.com 1000

مهريرس . بناج  ىلإ  عوضوم  ٍتاظحالم 
Robert زنوميإ (  تربور  ناثحابلا  بلط  ماع 2003م  يف 
(،  Michael McCullough ولويكام (  ليشيمو  (  Emmons
وأ نافرعلاب ، مهرعشت  ءايشأ  ةسمخ  ةباتك  بالطلا  نم  تاعومجم  نم 

، قباسلا عوبسألا  لالخ  تلصح  ثادحأ  ةسمخ  وأ  تانحاشم ، ةسمخ 
بالطلا َّسحأ  لصح ؟ اذام  فرعت  له  ةيلاتتم ، عيباسأ  ةرشع  ةدم  كلذو 

ةيدسج ةحصبو  ربكأ  ةداعسب  نافرعلاب  مهترعشأ  ءايشأ  ةسمخ  اوبتك  نيذلا 
ةركفلا (  Charles Dickens زنكيد (  زلراشت  حرش  دقو  لضفأ . 

لك عتمتي  يتلاو  ايلاح ، اهب  عتمتت  يتلا  معنلا  يف  رِّكف  : » رِّبعم بولسأب 
يناعي يتلا  اهتيناع ، يتلا  ةيضاملا  نحملا  يف  ركفت  الو  اهنم ، ديدعب  ناسنإ 

. اهَضعب » مهلك  رشبلا 
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نوكت نأ  مهملا  نم  نأ  كردت  كنأ  دب  ال  ةمهملا ، عبسلا  قئارطلا  يه  هذه 
رعشت كلعجت  يتلا  عبسلا  قئارطلا  يه  هذهو  ءيش ، لك  لبقو  ةيادب  اًديعس 

 ) يبغرلا ةرك  يمر  وأ  ةرايسلا ، ةدايق  تملعت  املثم  رَّكذت : ةداعسلاب . 
اًديعس . نوكت  فيك  ملعتت  نأ  كناكمبف  ةيسأرلا ؛ ةفقولا  وأ  (،  rugby

6

ريدلا نم  ريخأ  سرد 

، ةفداصم يكاتنك ، ةعماج  نم  نيثحابلا  نم  قيرف  رثع  تاونس  عضب  لبق 
ريسلاب ةئيلم  ةأبخم ، ىوقملا  قرولا  نم  قيدانص  يقيقح : يميداكأ  زنك  ىلع 
ةيكيرمأ ةريدأب  نهقاحتلا  ىدل  تابهار  اهتنود  ديلا ، طخب  ةبوتكملا  ةيتاذلا 

، ريسلا كلت  نوثحابلا  أرق  دقو  هتاينيعبرأو ، نيرشعلا  نرقلا  تاينيثالث  يف 
يف رعاشملاو  فقوملا  ةيباجيإ  ىدم  ساسأ  ىلع  تاعومجم  يف  اهوفنصو 

اهنم . لك 
ةضيفخلا ةيباجيإلا  رعاشملا  نيب  قرفلا  ناحضوي  ناَّصن  يتأي  اميفو 

: ةيوقلاو
ربمتبس / لوليأ رهش  نم  نيرشعلاو  سداسلا  يف  تدلو   : ىلوألا ةبهارلا 
تايتف سمخ  لافطأ ؛ ةعبس  نيب  لوألا  وه  يبيترتو  ماع 1909م ، نم 
سِّردأ تنك  ريدلا ، ةسيئر  رقم  يف  ةنبهرلل  حيشرتلا  ماع  تيضق  نيَّيبصو . 
يونأ مادرتون .  دهعم  يف  ةينيتاللا  ةغللا  نم  ةيناثلا  ةلحرملاو  ءايميكلا ، ةدام 
رشنلو ةينابهرلا ، انتيوخأ  ةمدخل  يدهج  ىصقأ  لذبأ  نأ  ا -  ةنوعمب   -
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يصخشلا . يصالخ  قيقحتلو  نيدلا 
ناكو نمثب ، ردقت  يل ال  اهحنم  ةمعنب  أدبت  يتايح  لعج ا   : ةيناثلا ةبهارلا 
اًماع مادرتون ، ةيلك  يف  سِّردأ  ةنبهرلل  ةحشرم  هتيضق  يذلا  يضاملا  ماعلا 
ىلإو سدقملا ، ءارذعلا  ةديسلا  ءادر  فرشب  ىظحأل  قوشتأ  نآلا  انأ  اًديعس . 

يهلإلا . بحلا  عم  اهيف  دحَّتأ  ةايح  ءاضق 
؟ كلذك سيلأ  ريبك ، قرفلا 

تايوتسم  ) ةعبرأ ىلإ  ةيتاذلا  ريسلا  فينصت  نم  ةلوهسب  نوثحابلا  نكمت 
، اضرلا نع  اًريبعت  سامحب  مهيديأ  اوكرفو  اًماع ، نيعبس  دعب  ةداعسلا ،) نم 

كلت اونراقو  حرفلا ، تاخرص  ملعلا  ةثولب  نوباصملا  نوثحابلا  كئلوأ  قلطأو 
يلاحلا . انرصع  يف  تابهارلا  عضوب  رابغلا  اهوسكي  يتلا  ةميدقلا  ريسلا 

وه تاروكذملا  تابهارلا  ةسارد  يف  ءيش  لضفأ  نأ  ىسنن  الأ  بجي  انهو 
، ةرطيسلل ةعضاخ  تناك  اهلك  مكحتلا ، ىلع  ةيصعلاو  ةبعصلا  تارِّيغتملا  نأ 

سرامت وأ  رومخلا ، ىطاعتت  وأ  نخدت ، تابهارلا  كلت  نم  يأ  نكت  ملف 
نيضق نهنإ  لب  اًقلطم ! ...لافطأب  قزرت  وأ  نهنم   ٌ ّيأ جوزتت  ملو  سنجلا ،

سبالملا نيدتريو  هسفن ، ماعطلا  نلوانتي  نكو  اهسفن ، ندملا  يف  نهتايح 
مث نمو  اًقلطم ،)! دحأ .  ال  تاضايبلا ؟ نم  اًماوكأ  ايلاح  لسغي  نم   ) اهسفن

تاونس ددعل  يساسألا  رشؤملا  وه  اًماع  نيعبس  لبق  يباجيإلا  نهفقوم  ناك 
نهرامعأ .

ةساردلا . هذه  ةيمهأ  انه  نمو 
؟ نوثحابلا فشتكا  اذام  فرعت  له 
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لوح ةلهذم  قئاقحو  ةيميداكألا ، ءاوجألا  سامح  تلعشأ  ةريثم  جئاتن 
نوثحابلا رشن  دقو  يباجيإ .  روظنمب  هتايح  ىلإ  ناسنإلا  رظني  نأ  ةوق  ىدم 

لوطو رمعلا  لبتقم  يف  ةيباجيإلا  رعاشملا  نيب  ةقالعلا   ) ناونع تحت  جئاتنلا 
: نوثحابلا هفشتكا  ام  كيلإو  تابهارلا ،) ةسارد  جئاتن  رمعلا :

رامعأ نم  ماوعأ  ةرشعب  لوطأ  نهرامعأ  تناك  ةداعس  رثكألا  تابهارلا   •
.ةداعس لقألا  تابهارلا 

دق ةداعس  رثكألا  تاعومجملا  تناك  نينامثلا  نس  ىلإ  لوصولا  دنع   •
ةداعس لقألا  تاعومجملا  نأ  نيح  يف  اهدارفأ ، نم  طقف  تدقف 25 % 

.اهدارفأ نم  تدقف 60 % 
ةعبارلا نس  ىلإ  نلصو  ةداعس  رثكألا  تابهارلا  نم  ةبسن 54 %   •

.ةداعس لقألا  تابهارلا  نم  ةبسنب 15 %  ةنراقم  نيعستلاو ،
ىدم نيب  قَّدصت -  ال  دق  ةيوق -  ةلص  دوجو  تابهارلا  ةسارد  رهظُت 
لوط ىلع  رمألا  رصتقي  بناجلا ال  اذه  يفو  كرمع ، لوطو  ايلاح  كتداعس 

اًضيأ . تاونسلا  كلت  لك  لالخ  اًديعس  شيعت  فوس  رمألا ! يف  رِّكف  رمعلا !
نوديفتسي مهنكلو  ءيش ؛ لك  نم  لضفألا  نوكلتمي  ءادعسلا ال  سانلا 

ءيش . لك  نم  ةقيرط  لضفأب 
ءيش . لك  لبقو  ًالوأ  اًديعس  نك 
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ًالوأ اًديعس  نك 
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يناثلا رسلا 

تاداقتنالا كلوطت  نلو  يتأي  ام  لعفا 
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كينيع بصن  هعضت  يذلا  مهملاو  ديحولا  فدهلا 

ضبني يبلق  أدبو  ةدهاشم ؛ بلط  ىلإ 50017  ةنَّودملا  داَّدع  لصو 
تنك يذلا  يبشخلا  يسركلا  رهظ  ىلإ  تدنتساو  ياتحار ، تقَّرعتو  فنعب ،

يهجو . تامسق  تَّولتو  ةنَّودملا ، تلمأت  اًريرص ، ثدحي  ناكو  هيلع  سلجأ 
تمكحأو ةداعإلا ، رز  ىلع  ترقن  اًحيحص ؟ كلذ  نوكي  نأ  نكمي  له 

ةيناث . ةشاشلا  ىلإ  ترظنو  يهجو  ىلع  يتضبق 
ةدهاشم . بلط  ىلإ 50792  داَّدعلا  لصو 

ترَّكف . صخش ، ةئم  عبس  يتنودم  راز  ةيضاملا  نيثالثلا  يناوثلا  لالخ 
عقوم 1000 يف  نيودتلا  تأدب  طقف  عيباسأ  ةعبرأ  لبق 
نأ ودبي  تارايزلا  نم  تائم  عضب  دعبو  ،  awesomethings.com
Old , 980# بعالملا  يف  ةرطخلا  ةميدقلا  بعللا  ةزهجأ   ) ةنودملا

ترشتنا دق  (،  dangerous playground equipment
يلمع رقم  يف  يدوجو  ءانثأ  يف  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  يف  ةريبك  ةعرس 

.

يبلق . تابرض  تعراست 
عقوم 1000 يف  نيودتلا  تأدب  امدنع 

لواحأ تنك  طيسب ؛ فده  يدل  ناك   awesomethings.com
نم نيعوبسأ  دعب  نكلو  ةيلاتتم ، موي  فلأ  لالخ  عِّورم  ءيش  فلأ  ةباتك 
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يتلا ماقرألا  حالأ  تأدب  اطاطبلا ، قئاقر  تاتفو  يلكوربلا  لوح  ةباتكلا 
ةحفصلا . فرط  ىلع  دوجوملا  دادعلا  ىلع  رهظت 

دادعلا أدب  دقو  ةحفصلا ، اوراز  نيذلا  صاخشألا  ددع  رهظُي  دادعلا  ناك 
عيطتسأ دعأ  ملو  تائملا .  مث  تارشعلا ، مث  نيرشع ، مث  ةعبس ، مقرب 

، يسفنل رخآ  اًفده  تددح  اذكهو  عفتري ، وهو  ددعلا  ةبقارم  نم  كاكفلا 
ةدهاشم . بلط  فلأ  نيسمخ  يف  بغرأ  يننأ  تررقو 

Old , dangerous 980# ةنودم  ترشتنا  امدنع 
دعب يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  يف   playground equipment
ددع اًفلأ  نيسمخ  نإ  يسفن  يف  تلق  ينكل  يفده ، تققح  عيباسأ ، ةعضب 

ال ةدهاشم  بلط  فلأ  نوسمخو  ةلوهسلا ، غلاب  رمأ  هقيقحتو  ادج ، ليلق 
دقو ةدهاشم ، بلط  نويلم  ققحت  ةريبكلا  عقاوملا  تناك  ذإ  ريثكلا ، ينعت 

ةدهاشم . بلط  نويلم  يل ؛ ديدج  فده  ىلإ  مقرلا  اذه  لَّوحت 
ديربلا عيقاوت  ىلإ  طباور  فيضأ  تنكو  موي ، لك  ةباتكلا  تعبات 

، تنرتنإلا ةكبش  يف  اهرشنأ  تنك  يتلا  ةنودملا  تاقيلعتو  ينورتكلإلا ،
عون نم  نيوانع  لمحت  تانودم  تبتكو  اهعزوأ ، تأدبو  تاقصلم ، تعبطو 

Hearing a 951# ماع ناكم  يف  اًحير  قلطي  بيرغ  صخش  عامس  )
قتسفلا ةدبز  نابطرم  نم  ةفرَغ  لوأ  (، )  stranger fart in public

the first scoop out of a Jar of peanut 933#
.(Bakery Air #909 زبخملا ءاوه  (، )  butter

! ةدهاشم بلط  نويلم  تققح  ...رهشأ  ةعضب  دعب  ةعيرس  ةينورتكلإ  ةلاسر 
تانودملا ال لضفأ  نأ  فشتكأ  نأ  لبق  نيموي  روعشلا  اذهب  تعتمتسا 
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، نييالم ةرشع  ىلع  لصحت  يهف  طقف ؛ ةدهاشم  بلط  نويلم  ىلع  لصحت 
يسفنل تددح  دقف  اًذإ  ةيئامنيس ، مالفأ  ىلإو  بتك ، ىلإ  اهليوحت  يرجيو 

الو ءيش ، يأ  ينعت  ةدهاشم  بلط  نويلم  نكي  ملو  عضاوتلا ، يف  ةياغ  اًفده 
لمعلا يلع  ناك  مث  نمو  ةدهاشم ؛ بلط  نويلم  قِّقحت  امدنع  ءيش  ثدحي 

اًفده ينيع  بصن  تعضو  اذكهو  يلعف ؛ ءيش  ققحتي  يكل  ربكأ  عورشم  يف 
ةرايز . بلط  نييالم  ةرشع  اًديدج :

رضحأ يلمع  نم  ءاهتنالا  دعب  موي  لك  تنكو  رهشأ ، ةتس  ةباتكلا  تعبات 
رخأتم تقو  ىلإ  بساحلا  ةشاش  مامأ  سلجأو  ةزهاج ، ةبجو  لزنملا  ىلإ  يعم 
يرجأ تأدبو  ينورتكلإلا ، ديربلا  ىلع  بيجأو  لئاسرب ، ثعبأ  ليللا  نم 

ىلع ترهظ  ةيلحملا .  ةزفلتلاو  ةعاذإلا  تاطحم  ضعب  عم  تالباقم 
تانودم تبتكو  (!  Toronto Star ةفيحص (  نم  ىلوألا  ةحفصلا 

(،  Five Second Rule 874# سمخلا  يناوثلا  ةدعاق  )
the other side of the 858# ةداسولا  نم  رخآلا  بناجلا  و(

ثحبلا دعب  دْعُب  نع  زافلتلا  يف  مكحتلا  زاهج  ىلع  روثعلا  و( (،  pillow
Finding the TV remote after 824# ًاليوط  هنع 
، ةنودملل يتباتك  ءدب  نم  رهشأ  ةعست  دعب   . ( looking forever
يف ةنودم  لضفأل  نْيَتزئاج  تبسكو  ةدهاشم ، بلط  نويلم  مقر  ىلإ  تلصو 
ىلإ يتنودم  ليوحت  بلطل  ةيبدألا  لامعألا  ءالكو  يعم  لصاوتو  ملاعلا ،

باتك .
لوح تامولعملا  عمجأ  تأدب  ةيبدأ  لامعأ  ليكو  يدل  حبصأ  امدنع 

يف رشنُي  باتك  فلأ  ةئم  ثالث  نم  رثكأ  نأ  تفشتكاو  بتكلا ، ةعانص 
ملاعلا يف  رشنُي  باتك  نويلم  نم  رثكأ  نأو  ماع ، لك  ةدحتملا  تايالولا 
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نويلم كانهف  زيمملا ؛ رمألاب  نكي  مل  باتك  رشن  نأ  ةأجف  يل  نَّيبتف  ايونس ،
! ماع لك  كلذ  نولعفي  صخش 

وأ بتك  ةرشع  مضت  تناكو  اًجاور ، رثكألا  بتكلا  مئاوق  تصحفت 
بتكلا نم  تائم  عضب  نأ  ىلإ  تلصوت  ةطيسب  ةبسحبو  طقف ، اًباتك  نيرشع 

نم 0 . لقأ  ةبسن  يأ  ماع ؛ لك  اًجاور  رثكألا  بتكلا  مئاوق  يف  جردُت  طقف 
.% 01

نيب يباتك  نوكي  نأ  يف  تبغر  اًديدج ؛ اًفده  ينيع  بصن  تعضو  اذكهو 
ةبسن 0 . 01 %. نمض  حبصأ  نأ  يف  تبغر  اًجاور ؛ رثكألا  بتكلا 
بتكلاب ةمئاق  رشنت  (  The Globe and Mail ةفيحص (  تناك 

ام ةمئاقلا ؛ هذه  يف  رظنلا  نعمأ  ُتأدبو  عوبسأ ، ةياهن  لك  اًجاور  رثكألا 
يذلا امو  بتكلا ؟ هذه  زُّيمت  ببس  امو  بتكلا ؟ كلت  نيب  كرتشملا  ءيشلا 

؟ دادعألا هذهب  عابُت  اهلعج 
فيلأت ىلعو  ايموي ، يتنودم  يف  ةباتكلا  ىلع  تبظاو  يلاتلا  ماعلا  لالخ 

عم قيسنتلا  يف  صخلتت  يتطخ  تناك  باتكلا .  جيورتل  ةطخ  عضوو  يباتك ،
تقولا يفو  يباتك ، لوح  تالاقم  رشنلو  تالباقم  ءارجإل  دادعإلل  نينودملا 
ردصت ةيزافلتو  ةيفحصو  ةيعاذإ  تالباقم  دادعإ  ىلع  رشانلا  عم  لمعلا  هسفن 

تابتكملا . فوفر  ىلإ  باتكلا  لوصو  عم  اهعيمج 
زئاوجلا ىلع  يلوصح  بقعأ  يذلا  ماعلا  لاوط  تنك  ساسألا ، ثيح  نم 

ىلإ (  the Book of Awesome باتك (  لوصو  ةركفب  اًسووهم 
، هيف ركفأ  ام  لكو  هانمتأ ، ام  لك  كلذ  ناكو  اًجاور ، رثكألا  بتكلا  ةمئاق 

! باتكلا رشن  موي  ءاج  اًريخأو  هنع .  ثدحتأ  ام  لكو 
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تلسرأو ىرخألا ، ولت  ةلباقملا  يرجأ  تأدبو  اًركاب ، اًحابص  تظقيتسا 
when dreams 526# اهيلع  تقلطأ  ةصاخ  ةدام  ديربلاب 

تَّدوساو يتوص ، نشوشخا   . مالحألا ) ققحتت  امدنع  )  come true
يف ٍعبرأ  وأ  تاعاس  ثالث  نم  رثكأ  مانأ  تنك ال  دقف  ينيع ، تحت  بويجلا 

...و يلاتلا  تبسلا  حابص  ةفيحصلا  تردص  اًريخأو  مويلا ،
! اًجاور رثكألا  بتكلا  ةمئاق  يف  يناثلا  عقوملا  لغشي  يباتك  ناك 

ناكو يفده ، تققح  دقل  اًديعس ؛ شارفلا  ىلإ  تيوأو  يملح ، ققحت 
ةلصاوم ىلإ  ينعفدي  مهرورس  ناكو  اًضيأ ! ةسامحلاب  نورعشي  نورشانلا 

يعسلا .
، اًجاور رثكألا  بتكلا  ةمئاق  تصحفتو  يلاتلا ، مويلا  حابص  تظقيتسا 
، اًعوبسأ ةمئاقلا  يف  اًدوجوم  لظ  هنأل  1 ؛)  ) مقر هبناجبو  اًدوجوم  يباتك  ناكو 
وأ اًعوبسأ  نيرشع  ذنم  ةدوجوم  ةمئاقلا  يف  ىرخأ  اًبتك  كانه  نأ  تظحال  مث 
نأ ةبوجعأ  نم  مهأ  كلذ  ناك  رارمتسالا ! ىلع  ةردق  نم  اهل  اي  نيثالث . 

يورأ يرمع  ةيقب  ءاضق  يف  بغرأ  نكأ  مل  ةدحاو .  ًةرم  اًدوجوم  نوكي 
اًعوبسأ اًجاور  رثكألا  بتكلا  ةمئاق  يف  اًعقوم  يباتك  لتحا  فيك  سانلل 

طقف . اًدحاو 
ثعبي اًئيش  ناك  اًجاور  رثكألا  ةمئاق  يف  ةأجف  روهظلا  نأ  ةأجف  تكردأ 

ديرأ تنك  يقيقحلا .  يفده  نع  نوكي  ام  دعبأ  ناك  هنكل  رورسلا ، ىلع 
زميات كرويوين  ةفيحص  ةمئاق  يف  هتيؤر  ديرأ  تنك  لضفأ ؛ اًعقوم  باتكلا  اذهل 

يمسا . بناج  ىلإ  ( 1  ) مقرلا بتكُي  نأ  ديرأ  تنكو  اًجاور ، رثكألا  بتكلل 
( the Book of Awesome باتك (  لصو  فاطملا  ةياهن  يف 

٥٥ www.jadidpdf.com



عقوملا كلذ  يف  لظو  اًجاور ، بتكلا  رثكأ  ةمئاق  يف  لوألا  عقوملا  ىلإ 
مث عوبسأ .  ةئم  مث  اًعوبسأ ، نيسمخ  مث  عيباسأ ، ةرشع  مث  عيباسأ ، ةسمخ 

ةيدنلوهلاو ةيسنرفلاو  ةيروكلاو  ةيناملألا  تاغللا  ىلإ  باتكلا  مجرُت 
رثكألا بتكلل  زميات  كرويوين  ةمئاق  ىلإ  اًضيأ  باتكلا  لصوو  ةيلاغتربلاو ،

Early و ( (،  Today Show ْيَجمانرب (  يف  ترهظو  اًجاور . 
 ) وجتنم لصحو  (،  BBC و ( (  CNN يتانق (  ىلعو  (،  Show

مالفأ وجتنم  راتخاو  ةيزافلتلا ، باتكلا  قوقح  ىلع  (  The Office
باتكل اًدقع  تمربأو  اًضيأ ، ةيئامنيسلا  قوقحلا  ىلع  لوصحلا  نوروهشم 

...عبارو ثلاث  باتك  مث  نمو  رخآ ،
! ديرأ ام  تققح 

يفده . ىلإ  اًريخأ  تلصو 
لمعلا دعبو  مايأ ، ةعضب  دعب  نكلو  ءاخرتسالا ، تلواحو  مستبأ ، تأدب 

ةدم ال ةريغصلا  يتقش  يف  اًديحو  مونلاو  ةيلاتتم ، تاونس  ثالث  لاوط  دجب 
روهظو مويلا ، لاوط  ةزهاج  تابجو  لُوانتو  اًعبرأ ، وأ  تاعاس  ثالث  ىدعتت 

ىلإ ةأجف  تلصوت  يئاقدصأ ؛ نع  لازعنالاو  ينيع ، تحت  ءادوس  بويج 
ةركف . كاردإ 

عضأ اًمئاد  تنك  اهققحأ ...  تنك  يتلا  ةيجراخلا  فادهألا  ترثك  امهم 
فادهألا . نم  اًديزم  ينيع  بصن 
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اًناسنإ حبصأ  نأ  ىلع  يندعاست  ال  ةيجراخلا  فادهألا  نأ  كردأ  تأدب 
كلذ . اهناكمب  طقف  ةيلخادلا  فادهألا  نأو  لضفأ ؛

2

؟ ةيجراخلا فادهألا  ىربكلا يف  ةلكشملا  ام 

ةبقارم نع  فكأ  الو  يتنودم ، نأشب  يسفن  بركب  رعشأ  تنك  امدنع 
ىلإ أجلأ  تنك  زئاوجلل ، تاحيشرتلاو  اًجاور ، رثكألا  بتكلا  مئاوقو  دادعلا ،
لجأ نم  لب  يسفن ، لجأ  نم  هلعفأ  ام  لعفأ  نكأ  مل  ةيجراخلا .  عفاودلا 

نم ةقثلا  هذه  دمتسأ  تأدب  ينأل  يسفنب ؛ ةقثلا  تدقف  مث  نمو  نيرخآلا ،
تناك امدنعف  هيف ؛ مكحتلا  نع  اًزجاع  تنك  يذلا  يغامد  جراخ  تاراشإ 

لئاسرلا تناك  ذإ  حرفلا ؛ نم  قِّلحأ  تنك  ةيباجيإ ، تاراشإلا  كلت 
بتكلا مئاوق  يف  تافينصتلاو  يهتنت ، ال  يتلا  تاقيلعتلاو  ةينورتكلإلا ،

نكلو اًمدق ، يضملا  ىلع  ينعجشتو  ةيونعملا  يحور  عفرت  اًجاور ، رثكألا 
رعشأ تنك  ايبسن ، ةيبلس  ىتحو  لب  ةيبلس ، تاراشإلا  كلت  نوكت  امدنع 

بايغلاو يبتكل ، ةضيغبلا  تاعجارملاو  ةدقانلا  تاقيلعتلا  تناك  ذإ  رايهنالاب ؛
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حجان ريغ  اًناسنإ  تنك  يننأ  ينعت  اًجاور ، رثكألا  بتكلا  مئاوق  نع  موتحملا 
.

3

تاداقتنالا فقوت  ةطيسب  تاملك  عبرأ 

لعفا . 1
هلعفت ام  . 2

نم . 3
.كلجأ . 4

كلجأ . نم  هلعفت  ام  لعفا 
نيرخآلا . لجأ  نم  هلعفت  ال 

ام ىلإ  لصت  امدنع  كنأل  ةياهن ، ريغ  ىلإ  سفانتلا  يف  يضملا  بعصلا  نم 
هلجأ . نم  سفانتتل  ديزم  اًمئاد  كانهف  ديرت ،

يف تارايلم ، ةعبس  ىلإ  ةبسنلاب  يناثلا  عقوملا  اًمئاد  لغشنس  اننأ  ركذت 
، ددج ءارظن  كانه  هيلإ ، يقترن  ىوتسم  لك  يفو  ملاعلا ، اذه  يف  ءيش  لك 

تنأ : » ةرم تاذ  يذيفنت  ريدم  يل  لاق  ددج .  نوسفانتمو  ةديدج ، ريياعمو 
ىوتسملا نكل  يلاتلا ،» ىوتسملا  يف  نودوجوم  ةرقابعلا  نأ  اًمئاد  دقتعت 

امف هلك ؛ ملاعلا  يف  لضفألا  ايفرح -  حبصت -  ىتح  يهتني  ال  يلاتلا 
تارايلم . ةعبسل  دحاو  كلذ ؟ لوصح  تالامتحا 
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كتايح مايأ  نم  موي  لك  يف  ةقعاص  ةبرضب  باصت  نأ  ربكأ  لامتحا  كانه 
.

4

؟ كتايح ةنهم يف  أوسأ   ا ملحت  يتلا  ةنهملا  نوكت  نأ  نكمي  اذامل 

:( Teddy Roosevelt تلفزور (  يديتل  فورعم  لوق  كانه 
لجرلا أطخ  نمكم  ىلإ  ريشي  يذلا  لجرلا  وأ  مهملا ، وه  دقانلا  سيل  »

وحن ىلع  هيدؤي  نأ  صخشلا  ناكمب  ناك  يذلا  رمألا  ىلإ  وأ  يوقلا ،
لجرلا ثادحألا ، حرسم  ىلع  دوجوملا  لجرلا  ىلإ  دوعي  انه  لضفلا  لضفأ ؛

، طخيو ةعاجشب ، حفاكي  يذلا  ُمدلاو ، ُقرعلاو  ُرابغلا  هَهجو  يطغي  يذلا 
أطخ نود  دهجل  دوجو  ال  ذإ  ىرخأ ، دعب  ةرم  فدهلا  قيقحت  يف  قفخيو 

، ةبولطملا لامعألا  قيقحتل  ًالعف  حفاكي  يذلا  لجرلا  فعض ، نطاومو 
ةيضق لجأ  نم  هسفن  لذبي  يذلاو  ريبك ، ٍنافتب  ريبك ، سامحب  رعشي  يذلاو 
ةوالح تالاحلا ، لضفأ  يفو  فاطملا ، ةياهن  يف  قوذتي  يذلاو  ةليبن ،

يف قفخأ  اذإ  تالاحلا ، أوسأ  يف  نوكي  يذلاو  مهم ، زاجنإ  يف  راصتنالا 
اًقلطم - هناكم -  نوكي  كلذبو ال  ةمظعب ، ىدحتي  وهو  قفخأ  دق  هاعسم ،

فرعت الو  رصنلا  فرعت  ال  يتلا  ةنابجلا  ةلماخلا  حاورألا  كلت  بناج  ىلإ 
. ةميزهلا »

مهملا . وه  دقانلا  سيل  اًذإ 
؟ ثادحألا حرسم  يف  دوجوملا  لجرلاب  عفدي  يذلا  زفاحلا  ام  نكلو 
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؟ هدهج لك  لجرلا  اذه  لذبي  اذامل 
، لخادلا ىلإ  ةهجوتم  عفاود  عفاودلا : نم  نيعون  كانه  نأ  ًالوأ  ركذت 

تنأف كلخاد ، نمكت  لخادلا  ىلإ  ةهجوتملاف  جراخلا ؛ ىلإ  ةهجوتم  ىرخأو 
جراخلا ىلإ  ةهجوتملا  عفاودلاو  كلذ ، يف  بغرت  كنأل  لعفت  ام  لعفت 

هلباقم . اًئيش  ىقلتت  كنأل  لعفت  ام  لعفت  تنأف  كجراخ ؛ ةدوجوم 
؟ لضفألا ءادألا  بحاص  وه  نم  فرعت  له 

لصحن يتلا  زئاوجلا  ةميقب  ساسحإلاب  أدبن  امدنع  اننأ  تاساردلا  رهظُت 
يأ ةمهملا ؛ هذه  ءادأب  يلخادلا  انمامتها  دقفن  ام ، ًةمهم  انئادأ  ءاقل  اهيلع 

، انلوقع لخاد  بيغي  هب  رعشن  يذلا  مامتهالاف  ايفرح ؛ انمامتها  دقفن  اننإ 
عقوملا يف  ةقاربلا  ةيجراخلا  ةزئاجلا  عبرتت  امدنع  انتغمدأ ، نع  يفتخيو 

انتبغر . عوضوم  يه  حبصتو  يساسألا 
يف (  Teresa Amabil ليبامأ (  ازيريت  ةروتكدلا  تناك  امدنع 

بالط ىلع  براجت  ترجأ  (،  University Brandeis ةعماج ( 
ذيفنت تاعومجملا  نم  تبلطو  ةعماجلا ، بالطو  ةيدادعإلا  ةلحرملا 

ليق اهلوح .  صصق  فيلأتو  فحصلا ،) تاصاصق  نم  ةفيخس  تاقصلم  )
ليقو اهلمع ، ءاقل  زئاوج  ىلع  لصحتس  اهنإ  تاعومجملا  ضعبل 
ىلإ اًدانتسا  لصح ؟ اذامف  ءيش ، ىلع  لصحت  نل  اهنإ  ىرخألا  تاعومجملل 
يتلا تاعومجملاب  ملع  ىلع  اونوكي  مل  نولقتسم ، نومِّكحم  هلاق  ام 
اهذفن يتلا  كلت  يه  ريثكب  اًعادبإ  لقألا  عيراشملا  تناك  اًرجأ ، ىضاقتتس 

ةروتكدلا تلاق  مهلمع .  ءاقل  زئاوج  ىلع  لوصحلاب  اودِعُو  نيذلا  بالطلا 
نوكي - يدام  لباقم  ءاقل  هب  فيلكتلا  يرجي  يذلا  لمعلا  نأ  ودبي  : » ليبامأ

٦٠ www.jadidpdf.com



. مامتهالاو » ةبغرلا  عفادب  ذَّفَنُي  يذلا  لمعلا  نم  اًعادبإ  لقأ  اًمومع - 
يدؤت نلف  ...تنأ  كلجأ  نم  لمعلا  زجنت  امدنعف ال  ايقطنم ؛ رمألا  ودبي 

اًنقتم . ًالمع 
يفف ةيعونلا ؛ يِّندت  ىلإ  يدؤت  زئاوجلا  نوك  ىلع  رصتقي  رمألا ال  نكل 

 ) يتعماج نم  اًعدبم ، اًبتاك  نيعبسو  نينثا  عيزوت  ىرج  ىرخأ ، ةسارد 
اهنم لك  مضت  تاعومجم ، ثالث  ىلع  (،  Boston و ( (  Brandeis

يطعُأ دقو  ةديصق ، مْظن  بتاك  لك  نم  بلُطو  اًعدبم ، اًبتاك  نيرشعو  ةعبرأ 
وأ نيسردملا ، باجعإ  ةراثك  كلذ ؛ ءادأل  ةيجراخ  اًبابسأ  باَّتكلا  ضعب 

يطعُأو ايلعلا ؛ تاساردلل  ةزاتمم  تايلك  ىلإ  باستنالا  وأ  دوقن ، بْسك 
؛)  haiku يناباي (  رعش  مظنل  ةيلخادلا  بابسألا  نم  ةمئاق  نورخآ 

بعالتلا نع  مجانلا  رورسلاو  تاذلا ، نع  ريبعتلا  روعشب  عاتمتسالاك 
كلت بناج  ىلإو  بابسأ ، يأ  طْعُت  ملف  ةثلاثلا  ةعومجملا  امأ  تاملكلاب ؛
تطلخ ءارعش ، نم  ةفلؤم  ميكحت  ةنجل  ليبامأ  ةروتكدلا  تنَّيع  تاعومجملا 

لامعألا . كلت  مييقت  ةنجللا  نم  تبلطو  دئاصقلا 
باَّتكلا اهمظن  يتلا  كلت  يه  ساقي ، امب ال  ةيعون ، ىندألا  دئاصقلا  تناك 

رعشلا . مظنل  ةريثك  ةيجراخ  عفاود  مهيدل  تناك  نيذلا 
James ونيرابراغ (  سميج  لوضف  ةرهاظلا  هذه  تراثأ 
Erikson Institute دهعمل (  قباسلا  ريدملا  (،  Garbarino
ذإ (،  for Advanced Study in Child Development

نهنم بلُط  سداسلاو  سماخلا  فصلا  يف  تايتف  تالاح  ةسارد  ىلإ  دمع 
تايتفلا ضعب  ىلع  ضرُع  دقو  نهنم ، رغصأ  لافطأ  ةسارد  ىلع  فارشإلا 
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نهحاجن ءاقل  يئامنيس  مليف  روضحل  ةيناجم  تاقاطب  ثالث  ىلع  لوصحلا 
؟ لصح اذامف  ًالثامم ، اًضرع  تايرخألا  قلتت  مل  نيح  يف  ةمهملا ؛ يف 

اًتقو ةيناجملا  تاقاطبلا  اهيلع  تضرُع  يتلا  ةعومجملا  نم  رمألا  بَّلطت 
فاطملا ةياهن  يفو  ةعرسب ، طابحإلاب  نرعشي  َّنكو  راكفألا ، حرشل  لوطأ 
نلصحي مل  يتاوللا  تايتفلا  ىوتسم  نم  ىندأ  ةمهملل  نهئادأ  ىوتسم  ناك 

نيرخآلا . ندعاسي  نهنأب  ساسحإلا  ىوس  ءيش  ىلع 
يلإ . ةبسنلاب  ةيقطنم  تدب  اهنكل  تاساردلا ، كلت  ينتشهدأ 

 ) ةيهاكفلا ةفيحصلل  تالاقم  بتكأ  تنك  مايأ  يتركاذ  يف  تعجرتسا 
( Queen ’ s University ةعماج (  يف  (  Golden Words

نكأ مل  ةيعماجلا ، يتسارد  ءانثأ  يف  ةلصاوتم  تاونس  عبرأ  دحأ ، موي  لك 
جرخأ تنك  يننأل  ةظحل ؛ لكب  تعتمتسا  يننكل  غلبم ، يأ  ىضاقتأ  اهنيح 

انكحضت تالاقم  نوبتكي  اوناك  نيذلا  ءافرظلا  صاخشألا  نم  ةعومجم  عم 
فيص رخآ  لالخ  تلمع  يننإ  ىتح  اًريثك  لمعلا  اذه  تببحأ  اًعيمج . 
ةنيدم يف  ةيديموك  تارقف  مدقت  يتلا  يداونلا  دحأ  يف  ةعماجلا  يف  هتيضق 
يحلا يف  ةقش  ترجأتسا  ةيديهمت .  عطاقم  بتكأ  تنك  ثيح  كرويوين ،

عم نيلكورب  يح  يف  يولع  رود  يف  لمعأ  تأدبو  كرويوين ، نم  يقرشلا 
the لسلسم (  يف  نولمعي  اوناك  نيذلا  باَّتكلا  نم  ةعومجم 

.( Saturday Night Live جمانرب (  يفو  (  Simpsons
ءاقل ًالام  ىقلتأ  يننأ  قدصأ  نكأ  مل  كاذنآ ؛ ركفأ  تنك  فيك  ركذتأ 

نأ لدبف  يتايح ؛ يف  هتزجنأ  لمع  بعصأ  كلذ  ناك  هبحأ ، لمع  زاجنإ 
ةملك ةئم  نامث   ) ةباتك يلع  بجي  ناك  ديرأ ، ام  بتكأو  عادبإلا  ةيرحب  عتمتأ 

ةسماخلا ةعاسلا  لولحب  كنع ، كيرشلا  يِّلخت  نم  قرشملا  بناجلا  لوح 
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ءاضق لدبو  (.  Cosmopolitan ةلجم (  عون  نم  نوبزل  رهظلا ) دعب 
صاخشألا فُّرعتو  انتيجس ، ىلع  حازملا  لدابتن  يئاقدصأ  عم  عتمم  تقو 

جمانرب بسح  نيرخآ  عم  ةباتكلاب  اًمزلم  تنك  مهعم ، قفاوتلا  يننكمي  نيذلا 
تررقو ...ايجيردت  ايديموكلاب  يمامتها  ىشالت  فاطملا  ةياهن  يفو  ددحم . 

لاملا . ءاقل  لمعلل  اًقلطم  دوعأ  الأ 
Awesome 1000) عِّورم ءيش  فلأ  ةباتكب  تأدب  امدنع 

(، Things
بحرأ تنك  يننأ  كش  ال  عقوملا ، ىلع  تانالعإ  عضأ  الأ  يسفن  تدهاع 
لوحتتس تانالعإلا  نأ  كردأ  تنك  يننكل  يفاضإلا ! لاملا  ضعب  بْسكب 

ديزم ىلع  لوصحلل  لاقم  ةباتكب  أدبأ  دقف  يلإ ؛ ةبسنلاب  لمعلا  هبشي  ام  ىلإ 
ريتاوفلا قيقدت  يف  تقولا  يضقأ  فوسو  ام ، نالعإ  لوح  ءارآلا  نم 

كلذ نأش  نمو  عفدلا ، تالاوحو 
داعبتسا

تنك دقل  لوألا .  ماقملا  يف  ةباتكلل  ينعفدت  يتلا  بابسألا  ءافخإ -  وأ   -
لهاجتل يفكي  امب  ايكذ  نكأ  مل  ينكل  ...ةركفلا  هذهب  قلعتي  اميف  ايكذ 

تابلط تادادع  اهنمو  اًعابت ؛ رهظت  تأدب  يتلا  ىرخألا  ةيجراخلا  عفاودلا 
لك ناك  اًجاور .  رثكألا  بتكلا  مئاوقو  تنرتنإلا ، ةكبش  زئاوجو  ةدهاشملا ،

باسحلل . ًالباقو  اًيرغمو ، نايعلل ، اًحضاو  ءيش 
(، ةيلخادلا عفاودلا  ىلع  يضقت  ةيجراخلا  عفاودلا   ) ةرهاظ ةساردب  تعرش 

ةرهاظلا . هذه  ةحص  تبثت  تاسارد  ىلع  رثعأ  تأدبو 
 ) ةعماج نم  (،  Edward Deci يشتيد (  دراودإ  روسيفوربلا  بلط 

مهنإ مهضعبل  ليقو  ةيجحأ ، لح  بالطلا  ضعب  نم  (،  Rochester
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رمأب اوملعي  ملف  بالطلا  ةيقب  امأ  نيرخآ ، بالط  عم  نوسفانتي  اوناك 
رمأب نوفرعي  نيذلا  بالطلا  فقوت  لصح ؟ اذام  فرعت  له  ةسفانملا . 
مهنهذ يفو  مهتيجحأ ، لح  نم  نيرخآلا  ءاهتنا  ةظحل  لمعلا  نع  ةسفانملا 

، لوألا ماقملا  يف  ةيجحألا  لحل  عفادلا  اودقف  ذإ  ةسفانملا ، نم  اوجرخ  مهنأ 
دعب ىتح  لمعلا  اوعبات  دقف  ةسفانم  دوجوب  نوفرعي  ال  نيذلا  بالطلا  امأ 

مهئالمز . ءاهتنا 
طقف . كسفن  عم  سفانتت  نيرخآ  عم  سفانتت  كنأب  رعشت  امدنع ال 

يدؤتو رثكأ ، روطتتو  اًديزم ، لعفت  كاذنآو  كلجأ ؛ نم  هلعفت  ام  لعفا 
لضفأ . ةروصب  بولطملا 

؟ ةميدق ةفرط  عامسب  بغرت  له 
، موي لك  هلزنمل  ةيمامألا  ةفرشلا  ىلع  سولجلا  بحي  زوجع  لجر  ناك 
، بالطلا جرخيو  ةسردملا  سرج  عرقي  نأ  دعب  هنأ  هتعتم  هيلع  صغني  ام  ناكو 

ىلإ نودمعيو  فيصرلا  ىلع  نوفقوتيو  ناريجلا  دالوأ  هتفرش  مامأ  نم  رمي 
هتظاغإ .

اذإ مهنم  لكل  اًرالود  لافطألا  ىلع  ضرعف  ةطخ ؛ زوجعلا  رَّبد  اًريخأ ،
لافطألا سمحتف  مهتوص ، ىلعأب  تاناهإلا  هل  اوهجوو  يلاتلا  مويلا  يف  اوداع 

هل اوهجو  هتفرش  مامأ  نم  نورمي  اوناك  نيح  يلاتلا  مويلا  يفو  ةركفلل ،
، اًرالود مهنم  لكل  عفدو  هدعوب  مهل  ىفوف  مهتوص ، ىلعأب  تاناهإلا 

توصب هل  تاناهإلا  هيجوتو  يلاتلا  مويلا  يف  ةدوعلا  مهنم  ديري  هنأ  مهربخأو 
نيرشعو ةسمخ  نم  رثكأ  مهنم  دحاو  لكل  عفدي  نأ  عيطتسي  هنكلو ال  ٍلاع ،

اًتنس .
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عفدو مهتوص ، ىلعأب  تاناهإلا  هل  اوهجوو  يلاتلا ، مويلا  يف  لافطألا  داع 
عفديس هنأ  زوجعلا  مهربخأ  اورداغي  نأ  لبقو  رالود ، عبر  مهنم  لكل  زوجعلا 

رمألاف ال عوضوملا ، َسنا  : » لافطألا لاقف  ءاعبرألا ، موي  اًدحاو  اًتنس  مهل 
ةيناث . هجاعزإل  اودوعي  ملو  ريكفتلا ،» لهأتسي 

5

فرحب أدبت  يتلا  ثالثلا  حاجنلا  تاملك 

. حاجنلا »؟ قيقحت  يننكمي  فيك  »
سلجن انكو  يبناج ، ىلإ  ةسلاجلا  ةسمحتملا  ةينيسمخلا  ةديسلل  ُتمستبا 

ريغ (  SHAD ةمظنم (  اهتماقأ  ءاشع  ةميلو  يف  ةسيئرلا  ةلواطلا  ىلإ 
نورمي بالطلا  ناك  نيح  اهترادإ ، سلجم  يف  اًوضع  تنك  يتلا  ةيحبرلا 
تناكو نيريدملا ، دحأ  تنك  املو  مهزئاوج ، ملستل  ةصنملا  ىلع  اًعابت 

لالخ نيبراقتم  سلجنس  انك  دقف  ةمظنملا ، ةاعر  نم  ةدحاو  ةديسلا 
دقو لاقو  روضحلل  ةرادإلا  سلجم  سيئر  انَمَّدق  نيتمداقلا .  نيتعاسلا 
ةمئاق يف  درت  بتك  فلؤم  وه  لين  : » ةضيرع ةماستبا  ههجو  ىلع  تمسترا 

نم ةخسن  نويلم  نم  رثكأ  تعيب  دقو  اًجاور ، بتكلا  رثكأل  زميات  كرويوين 
. امكتقوب »! اعتمتسا  ةبتاك ، حبصت  نأ  ديرت  يهف  يسنان  امأ  هبتك !

ةباتك يف  اهتضق  يتلا  تاونسلا  نع  قئاقد  يف  ةديسلا  كلت  ينتثدح 
: مهملا لاؤسلا  تحرط  مث  دحأل ؛ اهِرت  مل  تاياور 
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. كحاجن »؟ رس  ام  »
له : » اهتلأسو ايقرو  ًاليدنم  ُتلوانت  مث  رمألا ، يف  ُتركفو  ةهرب  ُّتَمص 

. اًططخم » ِكيرأس  ملق ؟ كيدل 

S [ Sales فرحب أدبت  تاملك  ثالث  كانه  : » لوقلاب يمالك  تأدب 
حاجنلا . رس  يهو  ] ؛ تاذلا  Self يعامتجالا ،  Social تاعيبملا ،

اهفاشتكا ينم  بَّلطت  دقو  حاجنلا ، ثلثم  يف  ثالثلا  تاملكلا  هذه  تعضو 
يف نيبغرت  يذلا  حاجنلا  عون  ةفرعم  يه  ىلوألا  ةوطخلا  نإ  ًاليوط .  اًتقو 

. هقيقحت »
اًجئار اًباتك  كباتك  حبصي  نأ  يأ  تاعيبملاب ؛ قلعتي   : تاعيبملا حاجن 

، ةيزافلت تالباقم  يف  نيرهظتو  هنع ، نوثدحتيو  عيمجلا  هؤرقي  ايراجت !
وه كباتك  حبصيو  نييالملا ، مث  فالآلا ، مث  خسنلا ، تائم  هنم  نيعيبتو 

قاوبأ ىلاعتت  ناسلو .  ةفش  لك  ىلع  هناونعو  بوغرملا ،) باتكلا  )
نع ةيتأتم  ةلئاه  غلابم  هيف  يمرتل  اهرهظب  كبآرم  لخدت  يهو  تانحاشلا 

باتكلا . تاعيبم 
نيذلا صاخشألا  يأ  كئارظن ؛ نيب  ةحجان  كنأ  ينعي   : يعامتجالا حاجنلا 
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! كبحي هب  نيلمعت  يذلا  لاجملاف  ةيمهألا ؛ غلاب  حاجن  اذهو  مهنيمرتحت ،
وأ نيسوق  باق  نيحبصتو  كباتكل ، تاعجارم  زميات  كرويوين  ةفيحص  رشنتو 

ثعبيو (،  Man Booker Prize ةزئاج (  ىلع  لوصحلا  نم  ىندأ 
بهذلا . نم  نمثأ  كيلإ  ةبسنلاب  ودغت  ٍةلاسرب  ىلعأ  ًالاثم  هنيِّدعت   ٌ فلؤم كيلإ 

تنأ يئرم ! ريغ  حاجن  وهو  كلقع ؛ لخاد  دوجوم  اذهو   : تاذلا حاجن 
كنأ ينعي  تاذلا  حاجن  ال .  وأ  هقيقحت  ىلإ  تلَّصوت  كنأ  نيفرعت  طقف 
ءازإ يقيقح  رخفب  نيرعشت  كسفن .  لجألو  هقيقحت ، يف  نيبغرت  ام  تقَّقح 
كنأ هلك  كلذ  نم  مهألاو  كلمع ، ببسب  ةداعسلاب  اًضيأ  نيرعشتو  كزاجنإ ،

مهضعب دقتعي  نانئمطالا .  كرمغيو  ءيش ، يف  نيبغرت  اضرلاب . ال  نيرعشت 
وأ تاعيبملا  حاجن  نم  ردق  يأل  اًقالطإ  ىنعم  تاذلا - ال  حاجن  نودو  هنأ - 

يعامتجالا . حاجنلا 
، اهلك ةعانصلا  تالاجم  ىلع  ثالثلا  حاجنلا  تاملك  قيبطت  نكمي 
، دعبلا ديحو  اًئيش  سيل  حاجنلاف  اًضيأ ؛ اهلك  ةايحلا  بناوجو  اهلك ، نهملاو 

هيف . نيبغرت  يذلا  حاجنلا  عون  يراتخت  نأ  كيلعو 
ريطي نأ  ينعي  انه  تاعيبملا  حاجن  قيوستلا ؟ لاجم  يف  لمعت  له 

ُحابرألا زواجتت  نأو  اًيلاع ، تاعيبملا  قلحت  نأو  فوفرلا ، نع  اًناريط  كجوتنم 
، كنع بتكت  تالجملا  تايربك  نأ  ينعي  يعامتجالا  حاجنلاو  تاعقوتلا . 
يف كفرعي  يذيفنتلا  ريدملا  نأ  اًضيأ  ينعيو  ةزئاجل ، كحيشرت  يرجيو 
ءازإ تنأ  كروعش  وه  ام  نايس .  رمألا  تاذلا ؟ حاجن  ةكرشلا .  عامتجا 

كتازاجنإ .
، تايقرت ىلع  لصحت  نأ  ينعي  انه  تاعيبملا  حاجن  سِّردم ؟ تنأ  له 
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حاجنلاو ام .  اًموي  ريدملا  وأ  ريدملا  بئان  حبصت  نأ  يف  كتبغر  نع  لأسُتو 
، ةيميدقت ضورع  ءادأل  تارمتؤملا  يف  تاصنملا  يلتعت  نأ  ينعي  يعامتجالا 

حاجن كلمع .  ىلع  ريدملا  ينثيو  ددجلا ، نيسردملا  ءادأ  ىلع  فرشتو 
؟ كتازاجنإ ءازإ  تنأ  كروعش  ام  نايس .  رمألا  تاذلا ؟

ةثالثلا . حاجنلا  عاونأ  قيقحت  نكمي  ال  ةمهملا : ةركفلا  نآلا  كيلإ 
حمطت نأ  كيلع  نأ  دقتعأ  الو  اذهك ، اًعضو  فداصأ  مل  يننأل  اذه  لوقأ 
تققح اذإ  لقألا .  ىلع  ةيادبلا  يف  ليبقلا ، اذه  نم  رمأ  ىلإ  لوصولا  ىلإ 

نم اًحاجن  تفضأ  مث  نمو  ةليوط ، ةدم  كلذ  ىلع  ترباثو  حاجنلا  عاونأ  دحأ 
، ريسملا عبات  ديكأتلاب -  اهدنع -  ةليوط  ةدم  كلذ  رمتساو  رخآ ، عون 

ثلاثلا . عونلا  قيقحت  لواحو 
ةيوازلا ايلعف  ناقيعت  حاجنلا  ثلثم  نم  نيتيواز  نأ  اًبلاغ  لصحي  ام  نكلو 

ةثلاثلا .
؟ كلذ فيك 

امدنع لصح  ام  اذهو  تاذلا ؛ حاجن  ةقاعإ  تاعيبملا  حاجن  ناكمب 
رثكألا بتكلا  مئاوقو  ةدهاشملا  تابلط  دادع  ةبقارم  ةركف  يلع  ترطيس 

ةسوملم . ةيراجت  فادهأ  مامأ  ةأجف  ةيصخشلا  يفادهأ  تعجارت  ذإ  اًجاور ؛
ةيصخش ] (  Krusty the Clown ةكرام (  لابلاب  رطخي  انهو 

يف لمحلا  صحف  رابتخاو  لاعسلا ، ةاوادمل  بارشل  مسا  يهو  ، [ ةينوترك
ال ةرشع  لك  نم  ىماتي  لافطأ  ةعست   ) دَّلقملا ءاسحلا  نم  عونلو  لزنملا ،
! كلذب سأب  هجاتنإ . ال  عيب  يف  حجانلا  نانفلا  وه  اذه  قرفلاب ؛) نورعشي 

يصخشلا َحاجنلا  يراجتلا  ُحاجنلا  قيعي  فيك  حالت  نأ  كناكمب  نكلو 
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نايحألا . ضعب  يف 
مث ال نمو  اهقيوست ، نكمي  ةيجيتارتسإ  ةرورضلاب  ينعي  ال  تاذلا  حاجن 

اهنيِّدِعُت يتلا  داليملا  ديع  تاكعكف  يعامتجا ؛ حاجن  وأ  تاعيبم  حاجن  هبقعي 
ةبطصملاو عيباسأل ، هيف  كدهج  لك  نيلذبت  يذلا  بعصلا  سردلاو  كتنبال ،

نيعقوتت ديكأتلاب ال  تنأ  ةيفلخلا ؛ كتحاب  يف  كيديب  اهنينبت  يتلا  ةريغصلا 
؛ ةروكذملا لامعألل  ةيدقن  ةعجارم  وأ  تاعيبملا ، حابرأ  نع  ةيتأتم  تاعفد 

كلذ كناكمب  بطاصملا ، وأ  سوردلا  وأ  تاكعكلا  عيب  نيلواحت  تنأف ال 
لوألا . ماقملا  يف  كفده  نكي  مل  كلذ  نكلو  كش ! ال 

حاجنلا ةيلاع ! تاعيبم  ماقرأ  ققحت  ام  اًردان  ةمهملا  ةريثألا  لامعألا  اًريخأ ،
دحأ ناك  لاثملا : اذه  مكيلإو  تاعيبملا ، حاجن  قيعي  نأ  نكمي  يعامتجالا 

The Hurt Locker مليف (  وه  تاونس  عضب  لبق  ةلضفملا  يمالفأ 
هتدهاشم . دنع  ةشاشلا  مامأ  رَّمستأ  تنك  قوشم ، يكيتامارد  مليف  وهو  (، 

اذه نم  مظعأ  كانه  سيلو  مليف ، لضفأل  راكسوألا  ةزئاج  مليفلا  حبر  دقو 
رشع ةعبس  زواجتت  مل  ةيلحملا  ركاذتلا  كابش  تاداريإ  ةليصح  نكل  ميركتلا !

Alvin and the مليف (  ضرُع  نيح  يف  رالود ، نويلم 
تغلبو هسفن ، ماعلا  يف  (  Chipmunks : the Squeakquel

رالود . نويلم  مليفلا 219  تاداريإ 
؟ هجاتنإ راتختس  تنك  نيمليفلا  ُّيأ 

ةثالثلا . عاونألا  نيب  نم  هيف  بغرت  يذلا  حاجنلا  عون  ام  فرعت  نأ  كيلع 
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نيدقتنملا ىلإ  ءاغصإلل  ةيادب ، انعفدي ، يذلا  نزحملاو  فسؤملا  ببسلا 

اندقتني . نم  ىلإ  يغصن  الأ  بجي  اننأ  ملعن  نحن 
انسفنأل . ءايشألا  لعفن  نأ  بجي  اننأ  ملعن  نحن 

 ) نف سسؤم  (،  Morihei Ueshiba ابيشيوأ (  يهيروم  لاق 
( يس و( ديج )  ) وه امب  لاغشنالاب  أدبت  ةظحل  : » ينابايلا يلاتقلا  (  aikido
؛ دقحلا اهنم  لخديل  كبلق  يف  ةرغث  تحتف  دق  نوكت  كئالمز ، يف 

يدؤتو كفعضت  مهداقتناو ، مهعم ، سفانتلاو  نيرخآلا ، رابتخا  تالواحمف 
. ةميزهلا » ىلإ  كب 

؟ ةيجراخلا ريياعملاب  متهن  انلعجي  يذلا  ام  يغصن ؟ اذامل  اًذإ ،
انيأرب متهن  امم  رثكأ  ةيجراخلا  ءارآلا  وأ  جئاتنلا  وأ  تامييقتلاب  متهن  اذامل 

؟ انسفنأب
، انم ديدع  ىدل  ام   ٌ ءيش كانهف  يساسأ ؛ ببسو  انه ، ةيرهوج  ةلأسم  ةمث 

تامييقتلا لَّبقتن  انلعجي  يذلا  عفادلا  ساسأ  يف  نمكي  مهنيب ، نم  انأو 
ةيجراخلا .

ىلع ماكحألا  قالطإو  سفنلاب ، ةقثلا  ىلإ  انراقتفا  يه : ةيرهوجلا  ةلأسملا 
ام عبتن  مث  نمو  ةبراضتملا ، ُحئاصنلا  انَراكفأ  هِّوشتو  انلوقع ، هوتتف  تاذلا ،

هارن .
سفنلاب . ةقثلا  يه  ةيرهوجلا  ةلأسملا  اًذإ ،
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ةليلقلا تاحفصلا  يف  اًعم  ةيرهوجلا  ةلأسملا  هذهل  الح  دجن  فوس 
ةمداقلا .

. « لشاف ناسنإ  يننأب  رعشأ  لمعلا ، ىلإ  هيف  يتآ  موي  لك  يف  »
ءاوضألا تناكو  ةذفانلا ، جاجز  لالخ  نم  عمتلي  قفألا  ةرمح  ءوض  ناك 

اًسلاج تنكو  ليقصلا ، حطسلا  اذ  بتكملاو  ةيدلجلا  دعاقملا  رينت  ةتفاخلا 
Harvard ةيلك (  يف  ةدايقلا  نف  ةدام  يف  يذاتسأ  ىلإ  ةشهدب  رظنأ 

عمدلاب ناقربت  نيتللا  هينيع  يف  تمسترا  دقو  (  Business School
ةرخاس . ةماستبا 

تاجرد ىلع  نيلصاح  ةداع  نونوكي  ةيلكلا  يف  نوتَّبثملا  ةذتاسألا 
ىدل مهفوفص  يف  لئاوألا  ةداع  مهو  هاروتكدلاو ، ريتسجاملاو  سويرولاكبلا 

ىلإ ةفاضإلاب  نولمعيو -  ماقرأ ، ةتسب  بتاور  نوقلتي  تاجردلا ! كلت  لين 
، يداملا مهلوخدم  ةدايزل  بطخلا  ءاقلإو  تاراشتسالا  ميدقت  يف  كلذ - 

ةينهم . ةريس  يأ  نِّيزت  دونب  اهعيمج  هذهو  درافراه ! يف  نوسِّردي  مهو 
؟ اًبئاخ اًناسنإ  هَسفن  درافراه  يف  يذاتسأ  ُّدعَي  اذامل  اًذإ ،

ذاتسألا نأ  ىرأو  حابص ، لك  يبتكم  ةفرغ  باب  ىلإ  ريسأ  : » هثيدح عبات 
نل يننأ  كردأو  لبون ، ةزئاج  زاح  يبتكم  راسي  ىلإ  نئاكلا  هبتكم  يف  سلاجلا 

بتكملا يف  سلاجلا  ذاتسألا  نأ  ىرأو  اًقلطم ؛ لبون  ةزئاج  ىلع  لصحأ 
فلؤأ نل  يننأ  كردأو  اًباتك ، رشع  ينثا  فَّلأ  دق  يبتكم  نيمي  ىلإ  نئاكلا 
ينرِّكذي ام  ةمث  اًدحاو .  اًباتك  ىتح  الو  فلؤأ  مل  انأف  اًقلطم ؛ اًباتك  رشع  ينثا 

. قَّدصي » ملأب ال  رعشأو  يلوح  نمم  اًنأش  لقأ  يننأب  حابص  لك 
نع ريبعتلا  لواحي  وهو  ههجو  ىلع  ةماستبا  حبش  تيأرو  هيلإ  ترظن 
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نم مغرلا  ىلعف  هلوق ؛ يف  ةقيقحلا  ضعب  كانه  نأ  اًضيأ  تيأر  يننكل  هتركف ،
ةنراقم ةدئافلا  ةميدع  ةيساسألا  هتازجنم  ودبت  ملاعلا ، اذه  يفو  ءيش ، لك 

نييالمب ةيفرصم  تاباسحو  ةيملعلا ، تاجردلا  نم  ماوكأ  هئارظنب ؛
عونلا . اذه  نم  فورظ  يف  يعيبط  رمأ  اذهو  ةقومرم ؛ فئاظوو  تارالودلا ،

7

كسفنب كتقث  ديزي  يذلا  يرسلا  ططخملا 

؟ سفنلاب ةقثلا  ىنعم  ام 
يتآلا . ططخملا  تقو  ناح 

وأ ةيلاع  ةقثلا  هذه  نوكت  نأ  نكمي  كسفنب ؛ كتقث  نع  نآلا  ثدحتنل 
، تقولا لاوط  حجرأتي  سفنلاب  ةقثلاب  روعشلا  نأ  يف  كش  نم  امو  ةيندتم ،
نأ بجي  لهف  ةظحل ، يأ  يف  ةيندتم  وأ  ةيلاع  نوكت  دق  اهنإ  لقنل  نكلو 

؟ كسفنب كيأرب  طقف  ةطبترم  ةقثلا  نوكت 
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! الك
انؤارآ اًضيأ  انيدل  كلذ  عمو  كلذك ، اهنأ  نودقتعي  سانلا  ةيبلغأ  نكل 

نيرخآلا . لوح 
؟ نيرخآلا رِّدقي  الو  اًريبك  اًريدقت  هسفن  رِّدقي  يذلا  صخشلا  يمست  اذام 

...هنإ سفنلاب ؛ ةقثلاب  عتمتي  هنإ ال 

هنأل ال هسفنب ؛ اًقثاو  سيل  قيفصلا  صخشلا  فرجعتمو .  رورغمو ، ربكتم ،
رثأتي وهف  هتاذل ؛ هريدقت  نم  صِقنُي  ال  نيرخل  ريدقتلاب  روعشلا  نأ  كردي 

نيرخآلا ةقث  ريمدت  لواحي  مث  نمو  فعضلاب ، هرعشُي  اذه  هب ! نيرخآلا  ةقثب 
ىلع رمنتي  ناك  يذلا  ذيملتلا  كلذ  ركذت  له  هسفنب .  هتقث  ةدايزو  مهسفنأب 

؟ فعضلاب رعشي  هسفن  قامعأ  يف  ناك  يذلاو  ةسردملا ، ةحاب  يف  هئالمز 
عونلا اذه  نم  صخشلا  ثيدحلاب .  مهدصقن  نيذلا  صاخشألا  عون  وه  اذه 

روعشلا نم  نكمتي  يكل  نيرخآلا  نم  لضفأ  نوكي  نأ  ىلإ  ةجاحلاب  رعشي 
ةحارلاب .

يتآلا . ططخملا 
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قح هسفن  رِّدقي  الو  نيرخل  ريدقتلاب  رعشي  يذلا  صخشلا  يمست  اذام 
؟ اهردق

لقأ  ) اننأ دقتعنو  اًيلاع ، اًريدقت  نيرخآلا  رِّدقن  روعشلا ! اذه  برج  انلك 
: لوقلاب قِّلعتو  ةيعامج  ةروص  لمأتت  امدنع  روعشلا  اذه  كباتنيو  نم ،) اًنأش 

مالك اذه  نكلو  اًعئار ،» ودبت  كنكل  اًنيدب ! ودبأ  اًحيبق ! ودبأ  يهلإ ! اي  »
تاذلا . راقتحاو  نيرخآلا  ريدقتب  هسفن ، ريمدت  لواحي  صخش 

برطضم . صخش  هنإ 
ال نيرخآلا ؟ رِّدقي  الو  هسفن  رِّدقي  يذلا ال  صخشلا  يمست  اذام  نآلا ،

! ناك صخش  يأل  ريدقتلا  ُّنكي 

ةريبك ءاطخأ  نوبعتم ، نوريدم  ةسيعت ، مايأ  اًضيأ .  روعشلا  اذه  انبَّرج  انلك 
حبصنف بناج ، لك  نم  انطوحت  تالكشملا  ىرنو  ةطروب  رمن  نأ  نكمي   .
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دعبأ وه  رخاسلا  ناسنإلاف  ةقثلا ؛ ينعت  ةيرخسلا ال  نكلو  نيرخاس ، اًصاخشأ 
Conan O ’ Brien نيربوأ (  نانوك  لاق  سفنلاب ! ةقثلا  نع  نوكي  ام 
ام لك  (: »  the Tonight Show هجمانرب (  نم  ةقلح  رخآ  يف  ( 
، ةيرخسلا هركأ  نيرخاس ، اونوكت  مكوجرأ ال  طقف : دحاو  ءيش  مكنم  هبلطأ 

. ءيش » ىلإ  يدؤت  يهو ال  اًقلطم ، ةيرخسلا  بحأ  ال 
؟ انيدل يقب  اذام 

؟ مهسفنأب اقح  نوقثاولا  صاخشألا  رعشي  مب 
قح نيرخآلا  نورِّدقي  مه  اًضيأو ! اهردق .  قح  مهسفنأ  نورِّدقي  مهنإ 

مهردق .
سفنلاب . ةقثلل  يقيقحلا  فيرعتلا  وه  اذه 

ةرادج رثكأ  ناسنإ  نع  نوكلا  ءاجرأ  لك  يف  ثحبت  دق  : » اذوب لوقي 
امك تنأ ، ناكم .  يأ  يف  ناسنإلا  اذه  دجت  نلو  كفطاوعو ، كبحب  كنم 

. كفطاوعبو » كبحب  ريدج  نوكلا ، ءاجرأ  لك  يف  رخآ  صخش  يأ 
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تاذلا لبقت  ىلإ  كلصوت  ةطيسب  تاوطخ  ثالث 

؟ اذه مالحألا  نطوم  ىلإ  لصن  فيك 
؟ هسفن تقولا  يف  نيرخآلا  ردقنو  انتاوذ  لَّبقتن  فيك 

؟ امهيلكب رعشن  ثيحب  انناهذأ  يف  نييأرلا  نيذه  لْصف  اننكمي  فيك 
راسم اذه  اهردق .  قح  انتاوذ  ريدقت  ىلإ  انلصوت  تاوطخ  ثالث  كانه 
ملعتن يتلا  انتاوذ ، تانِّوكم  لكب  ةلحرلا  هذه  ضوخن  اننكل  ةبوعصلا ! غلاب 

اهلَّبقتن . فيك  فاطملا  ةياهن  يف 
: يه ثالثلا  تاوطخلا 

.فتخا . 1
.رذتعا . 2
.لبقا . 3

: يتآلا لكشلا  ىلع  يهو 
ِفتخا

لاؤسلا نع  بيجأ  درافراه -  ةعماج  يف  يجرخت  دعب  تاونسلو  تنك - 
فصلا . يف  يئالمز  اهب  بيجي  ناك  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب 
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؟ تسرد نيأ  مهدحأ :
نطسوب . يف  انأ :
عئار . مهدحأ :

ماكحألا قالطإ  هوجو  نم  هجو  وه  يِّفختلا  نأ  فاطملا  ةياهن  يف  تكردأ 
ىشخأ تنكو  درافراه ، يف  يتسارد  ءازإ  ةقثلاب  رعشأ  نكأ  مل  سفنلا .  ىلع 

ءانبأ نم  بابش  اهنأشب : سانلا  تاروصت  ىشخأ  تنك  ينأل  درافراه  رْكذ 
اودلُو ضرغلا ، اذهل  ةدوصرم  لاومأب  نوسردي  ملعلاب ، نولوبخم  ةبخنلا 
داسفإ ىلع  نولمعي  نوبيرم  نويفرصمو  مههاوفأ ، يف  ةيضف  قعالمو 

لدبو هيدافت ، ىلإ  ىعسأ  تنك  سانلا ، راكفأ  راسم  ناك  امهم  عمتجملا . 
يف ءزجلا  اذه  ركذأ  مل  هيفخأ .  تنك  يتيوه ، نم  ءزجلا  اذه  عم  يهامتلا 

تالباقملا يف  الو  يبتك ، نم  يأ  يف  وأ  يتنودم  يف  وأ  ةيتاذلا  يتريس 
ملو ةيفحصلا ، تالباقملا  نم  يأ  يف  الو  جاردتسالا ، لواحت  يتلا  ةيعاذإلا 

لعفي ناك  امك  لمعلا ، يف  ينورتكلإلا  يديرب  عيقوت  يف  ةيملعلا  يتجرد  ركذأ 
يئالمز .

اًفوخ . ناك  عقاولا  يف  هنكل  اًعضاوت ، كلذ  دعأ  تنك 
، ةظحللا كلت  ذنمو  يننأ ، تررقو  ايلم ، عوضوملا  يف  تركف  نيماع ، دعب 
، ديكأتلاب كلذ ، تلعفو  ينولأس .  اذإ  تسرد  نيأ  ةقدب  عيمجلا  ربخأ  فوس 

انأو جلثم  ءام  يف  يمدق  عبصإ  رمغ  لواحأ  يننأكو  قرخأ ، بولسأبو  ددرتب ،
تلعف فيك  هلعفأ .  امب  اًمامت  اًقثاو  نكأ  ملو  يئام ، فيصر  ىلع  فقأ 

؟ كلذ
رذتعا

٧٧ www.jadidpdf.com



؟ تسرد نيأ  مهدحأ :
؟ درافراه ...هآ  يهجو ...) تامسق  يولأ  : ) انأ

! ناكملا اذهب  تعمس  دقل  معن ، ...هآ  عئار ! هآ ، مهدحأ :
ىلإ ةبسنلاب  ءاقرخ  ودبت  رومألا  تلعج  قرخأ  بولسأب  تفرصت  امدنع 

راذتعالا ىلع  نيرخآلا  تربجأ  يسفن ، نع  راذتعالا  قيرط  نعف  نيرخآلا ،
اًضيأ .

نم اًهجو  اًضيأ -  ناك -  راذتعالا  نأ  كردأ  تأدب  فاطملا  ةياهن  يف 
! رركتي رمألا  وه  اه  عئار ، تاذلا .  ىلع  ماكحألا  قالطإ  هوجو 

عرق مث  نمو  نيرخآلا ، ىلإ  كسفن  نم  ءزج  لاصيإ  ينعي  راذتعالا  ناك 
. ( Family Feud جمانرب (  يف  امك  راذنإ ، سرج 

ىلع ةدوجوم  ىلوألا  سمخلا  تاباجإلاو  صخش ، ةئم  تاباجإ  اَّنياع  دقل  »
. اهيف » تملعت  ةسردم  مساب  انربخأ  حوللا . 

. درافراه »؟ ...هآ  »
! الك

كالتمالا . ىدافتي  راذتعالا 
ةفاسم . قلخي  راذتعالا 

ةطلغ . باكتراب  يحوي  راذتعالا 
ىرتو كراج ، ةقيدح  يف  كبلك  طوغتي  امدنع  هلعفت  ءيش  وه  راذتعالا 
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. فسآ )! ( ؛ هتذفان نم  عوضوملا  بقاري  كراج  تنأ 
ىلإ تلقتنا  راذتعالا  نم  نيماع  دعبو  فاطملا ، ةياهن  يف  كلذ  تكردأ 

ةريخألاو . ةثلاثلا  ةوطخلا 
لبقا

؟ تسرد نيأ  مهدحأ :
درافراه . يف  انأ :

! عئار مهدحأ :
ةبغرلا سكعت  تناك  يتلا  نيرخآلا ، نع  ةقيقحلا  ءافخإ  يف  ةبغرلا  تشالت 

يسفن . نع  ةقيقحلا  ءافخإ  يف 
ددرتملا بناجلا  ناسكعي  اناك  ناذللا  كيكشتلاو ، ددرتلا  ىشالت 
امهلحم لح  ةطيسب ؛ ةحضاو  ةقيقح  امهلحم  َّلحو  يسفن ، نم  ككشتملاو 

ءاعدا نود  ةطيسب ، ةحضاو  ةروصب  تفرصت  امدنع  تبْثم .  يقيقح  عقاو 
ىتأتت دق  ةلمتحم  ماكحأ  لك  ٍعاو  وحن  ىلع  يسفن  تدعبأ  رهاظت ، نودو 

هتلق . امع 
رخآلا . صخشلاب  اصاخ  اًنأش  رُدصي  مكح  يأ  لْعج  كلذ  نأش  نمو 

:( Richard Feynman نامنيف (  دراشتير  ءايزيفلا  ملاع  لوقي 
نأ كيلع  نأ  نورخآلا  دقتعي  يذلا  ىوتسملا  ققحت  نأ  اًمزلم  َتسل  »
نأ ينم  نورخآلا  عقوتي  يذلا  صخشلا  نوكأ  نأ  اًمزلم  تسل  انأو  هققحت ،

. يلشف » تسيلو  مهتطلغ ، هذه  هنوكأ ؛
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كسفنب . كتقث  نيرخل  لقني  كسفنل  كلوبق 
يتلا نيرخآلا  ءارآ  نع  ةيتأتملا  رعاشملا  ةماود  نع  كلزعي  كسفنل  كلوبق 

كتادقتعم هوشت  يهو  ةهفات ، ودبت  كراكفأ  لعجتو  كئارآ ، رييغتل  كعفدت 
كلقع . لخادي  شيوشتلا  لعجت  ةجردل 

؟ كسفن ىلع  ماكحألا  قالطإ  نع  فقوتت  فيكو  سانلا ؟ ءارب  لعفت  اذام 
كلْعج اهنأش  نم  بلقلا  نم  ةكحض  نإ  ذإ  راكفألا ؛ كلت  ىلع  كحضا 
قشتو كسفن ، ىلع  اهقلطت  يتلا  ماكحألا  حالتو  كقامعأ ، ىلإ  ةرظن  يقلت 

كتاذ . نم  ءزجب  كلوبق  ىلإ  ةيدؤملا  تاوطخلا  روبعل  كقيرط 
.فتخا  •
.رذتعا  •
.لبقا  •

تاذلا . ىلع  ةديدع  اًماكحأ  انلخاد  لمحن  اًعيمج  نحن 
نيريدج انسلو  يغبني ، امك  ةيضايرلا  نيرامتلا  سرامن  الو  نونيدب ، نحن 

نم اندرُط  اذإ  رخآ  ًالمع  دجن  نلو  رخآلا ، فرطلا  بح  قحتسن  الو  ةيقرتلاب ،
اننأ اًعيمج  ىسنن  اًديدج .  اًكيرش  دجن  نلف  كيرشلا  انرجه  اذإو  انلمع ،
نَّسحتن . اًعيمج  نحن  لواحن ، اًعيمج  نحن  لالك ، نود  لواحنو  لواحن 

رثكأ . ال  هيلع ، وه  ام  تنأ 
تنأ . امك  كسفن  لبقاو  راذتعالا ، نع  فقوتو  يفخ ، وه  ام  فشتكا 
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؟ رسلا اذه  نم  اذوب  دافتسا  فيك 

ىعدُي راصو  نَّيدت ، دق  ناكو  ةريغص ، ةيرق  روزي  اذوب  ناك  مايألا  دحأ  يف 
ىتح هركذ  عاش  دق  ناكو  هتلاسر .  رشنل  ىرخأل  ةنيدم  نم  لقنتيو  نامهارب ،
روفلا ىلع  نوبهذي  اوناك  يتأيس  اذوب  نأ  نوفرعي  اوناك  امدنع  سانلا  نإ 

ىلإ عامتسالل  بهذي  دعي  مل  اًدحأ  نأ  ةجيتنلاو  هلوقي ، ام  ىلإ  ءاغصإلل 
نيرخآلا . نيينامهاربلا 

ةفرعم ىلإ  هعفد  ام  وهو  اذوب ، نم  ديدش  جاعزناب  نيينامهاربلا  دحأ  رعش 
زيمتي ناك  هيلإ  لصو  نيحو  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  يف  هيلإ  هُّجوتلاو  هرقم 
قمحأ تنأ  نيرخآلا ، ميلعتب  قحلا  كيدل  سيل  : » خرصي وهو  هل  لاقو  اًظيغ ،

. ٍعّدم » درجم  تنأ  سانلا ، ةيقبك 
نم نامهاربلا  ىهتنا  نأ  دعبو  نامهاربلا ، ىلإ  يغصي  وهو  مستبي  اذوب  ناك 

لاقف نامهاربلا ، بضغ  نم  كلذ  دازف  اًمستبم ، اًئداه  اذوب  لظ  هتعجعج ،
يأ كيدل  سيلأ  كهجو ؟ ولعت  ةماستبالاو  اًسلاج  لازت  ال  اذامل  : » هل

. باوج »؟
: اذوب ملكت  ذئنيح 

براقأ وأ  ءالمز  وأ  ءاقدصأ  يأ  دجوي  له  نامهاربلا ؛ اهيأ  ينربخأ  »
. كلزنم »؟ يف  كنوروزي 

. دجوي » معن ، : » نامهاربلا باجأ 
بياطألاو ماعطلا  مهل  مدقت  له  نامهاربلا ، اهيأ  ينربخأ  : » اذوب عبات 
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. نوتأي » امدنع 
. هلعفأ » ام  اذه  معن ، : » نامهاربلا باجأ 

نم ىلإ  همدقت ، ام  لوانت  اوضفر  اذإ  نامهاربلا ، اهيأ  ينربخأ  : » اذوب عبات 
. ماعطلا »؟ كلذ  دوعي 

كلذ لك  نف  همدقأ ، ام  لوانت  اوضفر  اذإ  مهنأ  دقتعأ  : » نامهاربلا باجأ 
. يكلم » حبصي  ماعطلا 

كبضغ ضفرأ  انأ  نامهاربلا  اهيأ  هسفن  لاونملا  ىلعو  : » اذوب لاق 
. ككلم » اهلماكب  يهو  كتاداقتناو ،

هلوقي . ام  دجي  ملو  ًالوهذم  نهاكلا  رَّمست 
لاجم يأ  كانه  نكي  مل  نكلو  هسفن ، يف  شيجت  بضغلا  رعاشم  تلظ 

هنم . اهذخأي  وأ  اهلبقي  نم  كانه  نكي  ملو  اهفيرصتل ،
رومألاو كنيهأ ، نأ  ريغ  نم  اهب ، ينتنهأ  يتلا  رومألا  : » هثيدح اذوب  عبات 

، اهيلع ينتخبو  يتلا  رومألاو  كنم ، رخسأ  نأ  ريغ  نم  ينم ، اهب  ترخس  يتلا 
اهيأ ككلم  اهلماكب  يهو  كنم ؛ اهلبقتأ  ال  انأ  كخبوأ ، نأ  ريغ  نم 

ككلم . يه  نامهاربلا ،
اهدنعو كيلع ، دتري  بضغلا  نف  ةناهإلاب ، انأ  رعشأ  ملو  ينم  تبضغ  اذإ 

اذإو كسفن .  ءاذيإ  وه  هَتلعف  ام  لكو  سِعَّتلا ، ديحولا  صخشلا  تنأ  نوكت 
فرصتلاو كبضغ  نم  صلختلا  كيلعف  كسفن ، ءاذيإ  نع  فقوتلا  تدرأ 

ةبحمب .
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يذلا صخشلا  ىلإ  ةيرخسلا  ُّدريو  نيهي ، يذلا  صخشلا  ةناهإ  ُّدرَي  نم 
ماعطلا لوانتي  نمك  نوكي  خبوي ، يذلا  صخشلا  ىلإ  خيبوتلا  دريو  رخسي ،

، كعم ماعطلا  لوانتأ  نامهاربلا - ال  اهيأ  ينكل -  هقفاريو .  صخشلا  اذه  عم 
. ككلم » هلك  ككلم ، هلك  ماعطلا  كقفارأ .  الو 

10

؟ نودلبميو يزكرملا يف  بعلملا  ةدوجوم يف  ةيفخ  ةلاسر  انل  لوقت  اذام 

يزكرملا بعلملا  ىلإ  يدؤملا  نيبعاللا  لخدم  ولعي  رعشلا  نم  تيب  كانه 
: نودلبميو يف 

ةثراكلاو رصنلا  ةهجاوم  عيطتست  تنك  اذإ 
هتاذ . بولسألاب  نيفيزملا  نيعضولا  نيذه  عم  لماعتلاو 

يف يرابتلل  كقيرط  يف  ةتفاللا  كلت  تحت  قفنلا  يف  اًرئاس  كسفن  ليخت 
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نودلبميو . تايئاهن 
دارفأو دعاقملا ، نولتحي  فالآلا  ىرتو  لخدملا ، يف  سمشلا  ءوض  عشي 

ةكرح لك  دصرت  ريوصتلا  تالآو  ةصاخلا ، مهتروصقم  يف  ةيكلملا  ةلئاعلا 
كصيمق قرعلا  للبيو  خرصتو ، ةبرض  كتوفتو  كقيدصل ، مستبت  اهلعفت . 

ملاعلا . لوح  نييالملا  تائم  ىلإ  ثَبُي  كلذ  لك  ينطقلا ؛
تنك امدنعو  ايموي ، سنتلا  بعل  يف  ةيضاملا  ةنس  ةرشع  سمخلا  تيضق 
اذكهو ةرطفلاب ، سنت  بعال  كنإ  عيمجلا  لاقو  اًميدق ، اًبرضم  تلمح  ًالفط 
سوردلا تاقفن  كل  ارِّفويل  لزنملا  كادلاو  نهر  كتايح .  سنتلا  حبصأ 
تنَّكمتو تايرابملا ، تارود  رضحت  يكل  جرختلا  لفح  تلمهأو  ةصاخلا ،

ثيحب بعلملا  جراخ  كتايح  تجمرب  نأب  ةرطخلا  تاباصإلا  يدافت  نم 
اذكهو ةنشخ ؛ ةيودي  لامعأ  ال  جلثلا ، ىلع  جُّلزت  ال  سنتلا : بعل  مئالت 

ىربكلا . ةارابملا  يرجتس  انهو  نآلاو  ةظحللا ، هذه  ىلإ  تلصو 
ةثالث كلمت  تنأو  بعلملا  نم  جرخت  فوسف  ةارابملا  هذه  تحبر  اذإ 
ةثالثلا نييالملا  بناج  ىلإو  اهيلع ، لصحت  نلف  ترسخ  اذإو  رالود ، نييالم 

حبار ركذتي  لكلاف  هئشنتس ؛ يذلا  ثرإلاو  ةياعرلا ، تالاجمو  ةرهشلا ، كانه 
يناثلا . زكرملا  حبار  ركذتي  دحأ  الو  نودلبميو ، يف  لوألا  زكرملا 

؟ ةارابملا هذه  يف  هِجاوت  نم 
ريغ . طقف ال  ملاعلا ، يف  سنت  بعال  لضفأ 

عقت كتايح ، يف  ةارابم  مهأ  ىلإ  بعلملا ، ىلإ  وطخت  نأ  لبقو  نكلو ،
رعشلا . تيب  ىلع  كانيع 
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ةثراكلاو رصنلا  ةهجاوم  عيطتست  تنك  اذإ 
هتاذ . بولسألاب  نيفيزملا  نيعضولا  نيذه  عم  لماعتلاو 

تناك امهم  ىنعملا : لَّثمتتو  ةظحلل  فقوتتو  كنايك ، رعشلا  تيب  زهي 
عم لماعتت  نأ  كيلعو  فيزم ، عضو  يهف  ةثراك ، وأ  اًرصن  نآلا ؛ ةجيتنلا 
يف ةارابملا  هذه  عض  نايس .  ةراسخلا  وأ  حبرلاف  هتاذ ، بولسألاب  نيعضولا 
نم اًديزم  هجاوت  فوسو  ملاعلا ، رمتسي  فوس  اهلماكب : كتايح  قايس 

ةهجاوم عيطتست  تنك  اذإ  ، » تلعف امهم  كتايح  يف  تايبلسلاو  تايباجيإلا 
. هتاذ » بولسألاب  نيفيزملا  نيعضولا  نيذه  عم  لماعتلاو  ةثراكلاو ، رصنلا 

طقف . كسفن  عم  سفانتت  تنأ 
اًمستبم . بعلملا  ىلإ  وطختو  اًقيمع ، اًسفن  بحستو  يخرتست ،

تيبلا بعلملا ، لخدم  دنع  اذه  رعشلا  تيب  تحت  رعاشلا  مسا  دري  مل 
 ) غنلبك درايدور  رعاشلل  يهو  (،  If - اذإ  ) ناونعب ةديصق  نم  ذوخأم 

صصق بتاك  ناك  دقو  ماع 1895 ، اهمظن  (  Rudyard Kipling
دعُيو بادل ، لبون  ةزئاج  حبرو  دنهلا ، يف  دلو  ايزيلكنإ ، اًرعاشو  ةريصق 
ةينطولا . يأرلا  تاعالطتسا  جئاتن  بسح  ارتلكنإ  يف  لضفملا  رعاشلا 

نوج هنبال  اهمظن  اًعيدب ، اًتيب  نيثالثو  نينثا  نم  ةفلؤم  اذإ -  ،)  ) ةديصق
نأو سفنلاب ، ةقثلاب  عتمتت  نأ  كنكمي  فيك  نِّيبت  يهو  ةيوبأ ، ةحيصن  نوكتل 

كلجأل . هلعفت  ام  لعفت  نأو  كسفن ، لبقت 

غنلبك درايدور  رعاشلل  اذإ -  )  ) ةديصق
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مهباصعأ كلوح  نم  لك  دقفي  امدنع  كباصعأ  كلامتت  نأ  تعطتسا  اذإ 
، كيلع ةمئاللاب  نوحنيو 

، عيمجلا كيف  كِّكشي  امدنع  كسفنب  قثت  نأ  تعطتسا  اذإ 
؛ نابسحلاب مهكوكش  ذخأت  نأ  ىلع 

، َّلكت نأ  نود  راظتنالا  تعطتسا  اذإ 
، بيذاكألاب لماعتت  ملو  كلوح ، بيذاكألا  ترشُن  اذإ  وأ 

، كبناج نم  ةيهاركلل  ًالاجم  عدت  ملو  ةيهاركلاب ، نورخآلا  كهجاو  اذإ  وأ 
؛ كتمكحب ىهابتت  الأو  ةبيطلا ، راهظإ  يف  غلابت  الأ  ىلع 

؛ مالحألا كيلع  رطيست  نأ  نود  ملحت ، نأ  عيطتست  تنك  اذإ 
؛ فدهلا يه  راكفألا  لعجت  نأ  نود  ركفت ، نأ  تعطتسا  اذإو 

ةثراكلاو رصنلا  ةهجاوم  عيطتست  تنك  اذإ 
؛ هتاذ بولسألاب  نيفيزملا  نيَعضولا  نيذه  عم  لماعتلاو 

اهتلق يتلا  ةقيقحلا  عامس  لُّمحت  عيطتست  تنك  اذإ 
، ىقمحلل اًكرش  اوبصنيل  داغوألا  اههَّوش  دقو 

، ىواهتت اهئانب ، يف  كرمع  تينفأ  يتلا  ءايشألا  ةيؤر  وأ 
؛ ةئرتهم تاودأب  اهءانب  دواعتل  ينحنت  مث 

هتبسك ام  لك  عْمج  عيطتست  تنك  اذإ 
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، ةدحاو ةبرضب  هيلع  ةرطاخملاو 
رفصلا نم  ةيناث  تأدبو  ترسخو ،

؛ كتراسخ نع  ةملكب  حوبت  نأ  نود 
كاوقو كباصعأو  كفطاوع  رابجإ  عيطتست  تنك  اذإ 

، قاهرإلا اهينضي  نأ  دعب  هلعفت  ام  لصاوتل 
!« يدمصا  » اهل لوقت  يتلا  ةدارإلا  ىوس  كلمت  نأ  نود  دمصتلو 

، كبقانم دقفت  نأ  ريغ  نم  ماوعلا  عم  ثدحتت  نأ  عيطتست  تنك  اذإ 
، فولأملا كعباط  دقفت  نأ  ريغ  نم  كولملا  رشاعت  نأو 

، كؤاذيإ نيبحملا  ءاقدصألا  الو  ءادعألا  ناكمب  نكي  مل  اذإ 
؛ يغبني امم  رثكأ  دحأل  متهت  نأ  ريغ  نم  عيمجلا ، رمأل  متهت  تنك  اذإ 

محرت يتلا ال  ةقيقدلا  ءلم  عيطتست  تنك  اذإ 
، ةيناث نيتس  لداعي  دهجب 

، اهيلع ام  لكو  ضرألا  كلمت  فوسف 
! ينب اي  ًالجر  حبصت  مهألا -  وهو  فوسو - 

، تاداقتنالا كلوطت  نلو  يتأي  ام  لعفا  يناثلا : رسلا  ركذت 
تنأ . كلجأ  نم  هلعفت  ام  لعفت  نأ  ركذت 
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« لمعأ انأ  ...رومألا  ميقأو  اجرفتم  فقأ  انأ ال  »

تنأ . كلجأ  نم  هلعفت  ام  لعفا 
ةدهاشمب عتمتسن  اذامل  يمع : نبا  تلأس  رمعلا  لبتقم  يف  تنك  امدنع 

 ) قيرف ةدهاشمب  عتمتسن  امم  رثكأ  (  NCAA قيرفل (  ةعبرألا  يئاهن 
نوضكري كئلوأ  ةعماجلا  بالط  مهفأ ؛ ال  انأ  : » ًالئاق تعباتو  NBA  ؟)
تابرضلا ديدستل  نوزفاقتيو  ةركلا ، طاقتلال  نوبثيو  مهنكمي ، ام  عرسأب 

ىلإ ةانقلا  لِّوحأ  امدنعو  تقولا .  لاوط  نوكحضيو  نومستبيو  ةبعصلا ،
عيمجلا ىرأو  بعلملا ، يف  ىشمتي  عفادملا  ىرأ  (،  NBA قيرفل (  ةارابم 

: باجأو يمع  نبا  مستبا   . خارصلاو » فوقولا  لدب  دعاقملا  ىلع  نيسلاج 
؛ اًقلطم نوضاقتي  دقو ال  هنولعفي ، ام  ىلع  اًرجأ  نوضاقتي  ةعماجلا ال  بالط  »

. بعللا » نوبحي  مهنأل  مهسفنأ ؛ لجأ  نم  تايرابملا  نوبعلي  مهنإ 
سرجلاك . ةحضاو  ينذأ  يف  هتاملك  تنر 

َّيَدِلاول ةريغصلا  ةيندعملا  تالمعلا  عمجأ  تنك  اًبيرقت ، اهسفن  نسلا  يف 
زرف بحأ  تنكو  اهلادبتسال .  رهشأ  ةعضب  لك  فرصملا  ىلإ  اهاذخأي  يك 
عضو بحأ  تنك  امك  ةَّفل ، لك  يف  قيقدلا  ددعلا  ءاصحإو  تالمعلا ،
اًضيأ بحأ  تنكو  ماكحب ، يعباصأب  اهيلع  طغضلاو  اهتفاح  ىلع  تالمعلا 

دنع ماكحب  اهيوطأ  نأ  لبق  ةقلزلا  ةريغصلا  قاروألا  ىلع  ةقدب  اهتجرحد 
ةموك ىلإ  تالمعلاب  ءيلم  ريبك  نابطرم  ليوحت  ناك  تافللا .  تاياهن 
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اضرلا . يسفن  يف  ثعبي  ةريغص 
ظافتحالا كناكمب  كفورصم  ىلإ  ةبسنلاب  ليِن ، : » اًموي يتدلاو  تلاق 

اذامف اهتميق ،» تناك  امهم  اهُّفلت  يتلا  تالمعلا  نم  ةئملا  يف  ةرشعب 
عطق دنع  تفقوتو  تاتنس ، ةرشعو  رالودلا ، عبر  عطق  لك  تففل  تلعف ؟

يتدلاو ترعش  اًقحال .  اهيلإ  دوعأس  يننإ  ًالئاق  تاسنبلاو  تاتنس  ةسمخ 
يف تاتنس  ةسمخل  اًسنب  نيسمخ  فل  ىنعم  ِعأ  دعأ  مل  ةأجفو  لمأ ، ةبيخب 

اًرالود . يل  رفوت  رالودلا  عبر  عطق  ةفل  هيف  تناك  يذلا  تقولا 
تنأ . كلجأ  نم  هلعفت  ام  لعفا 

، لمعلا تامييقتو  فادهألا ، ليجست  تاحولو  تانودملا ، تادادع 
؛ ةيجراخ زئاوج  كل  مَّدقت  فوسو  كتازاجنإ ، ىدمب  اًمئاد  كربخت  فوس 

كلت نكلو  كلمع ، ىلإ  ةبسنلاب  مهملا  ءارطإلا  وأ  تايقرتلا  وأ  دوقنلاك 
يف ضكرلا  نم  لقتنت  كلعجتو  ةيلخادلا ، كعفاود  ءافخإ  اهنأش  نم  زئاوجلا 

ام نومِّيقي  نمم  بُّرقتلا  ىلع  زيكرتلاب  أدبتو  هيف .  يشملا  ىلإ  بعلملا  ضرأ 
ةرطاخملا . عفاد  ىشالتيو  هلعفت ،

لمعلا ناديم  يف  دوجوملا  لجرلا  لب  مهملا ، وه  دقانلا  سيل  ركذت : نكلو 
رِّدقو اهردق ، قح  كسفن  رِّدقو  هيلإ ، فدهت  يذلا  حاجنلا  عون  رتخا   .
ةياهن يف  لصتل  راذتعالاو  ءافتخالا  ةلحرم  نم  لقتناو  اًضيأ ، نيرخآلا 

نورخآلا فتحيلف  اذوب : لاق  امكو  كيف ، ءزج  لك  لوبق  ىلإ  فاطملا 
مهسفنأل . مهتاداقتناب 

تنأ . كلجأ  نم  هلعفت  ام  لعفا 
: ةصقب رسلا  اذه  متخنل 
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ةيلالقتسا نينانفلا  رثكأ  دحأ  (  John Lennon نونيل (  نوج  ناك 
كلذ . وه  لعف  دقل  تنأ ؟ كلجأل  هلعفت  ام  لعفت  نأ  ديرتأ  ملاعلا .  خيرات  يف 

حاجنلاو تاعيبملا  ىوتسم  اوققح  نيذلا  صاخشألا  مظعم  نكي  مل 
زلتيبلا ةقرف  نع  لاصفنالا  يف  اوركفيل  وه -  ققح  امك  يعامتجالا - 

/ لوليأ يف  وغنيرو ، جروجو  لوبل  َّرسأ  نونيل  نوج  نكل  ((،  Beatles
رشع نم  رثكأ  دعبو  ةقرفلا .  نع  لصفنيس  هنأب  ماع 1969م ، نم  ربمتبس 

 ) ةلجم عم  ةريهش  ةلباقم  يف  نونيل  لئس  عيباسأب ، هتافو  لبقو  تاونس ،
ةقرف نع  هلاصفنا  دعب  اهفَّلأ  يتلا  ىقيسوملا  نأ  دقتعي  له  (  Playboy

هاقيسوم هب  عتمتت  تناك  يذلا  هسفن  مئادلا  زيمملا  رثألا  اهل  نوكيس  زلتيبلا 
؟ زلتيبلا ةلحرم  يف 

؟ هباوج ناك  اذامف  بعص ؛ لاؤس 
يهأ (  I Am the Walrus ةينغأ (  ىلع  مكحلا  لواحأ  ال  انأ  »
ةمهم نيرخل  كرتأ  لب  (،  Imagine ةينغأ (  نم  أوسأ  وأ  لضفأ 

...دعب نع  لامعألا  مِّيقأ  انأ ال  هلعفأ ، ام  اذهو  يناغألا ، فلؤأ  انأف  مكحلا ،
. لمعأ » انأ 

. لمعأ » انأ  : » لق
تنأ . كلجأل  هلعفت  ام  لعفا 
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ًالوأ اًديعس  نك 

كسفنل كلذ  لعفا 
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ثلاثلا رسلا 

كتايح مايأ  أوسأ  كذقنت يف  يتلا  ثالثلا  تاملكلا 

٩٢

یمكنكم تحمیل المزید من الكتب الرائعة على موقع

                www.jadidpdf.com

www.jadidpdf.com



1

موي لك  اهضوخت  يتلا  ىلوألا  برحلا 

ببس مهفن  نأ  ًالوأ  يغبني  نكلو  ثالثلا ، تاملكلا  نآلا  لوانتن  فوس 
انتايح . يف  ةئيسلا  مايألا  كلت  دوجو 

يهو كغامد ، نم  ءزج  مدقأ  يف  (  amygdala خيخملا (  ةزول  عقت 
حسم ةلآ  ةلزنمب  يهف  قلقلا ، يعاود  نع  اًثحب  ملاعلا  حسم  نع  ةلوؤسم 
لخاد تالكشملا  حسمل  ةلآ  كيدل  نأ  ليخت  تالكشملا .  نع  ثحبلل 

، اًراهن ًاليل  تقولا ، لاوط  حسمت  لصاوتم ؛ وحن  ىلع  لمعت  يهو  كسأر ،
، ام ةلكشم  تدصر  اهنأ  دقتعت  ىتح  وأ  ام ، ةلكشم  ةلآلا  هذه  دصرت  امدنعو 
وأ لاتقلا   ) ةيعضو ىلإ  كلقنتو  رتوتلا ، تانومرهو  نيلانيردألاب  كدسج  قِرغُت 

. رارفلا )

باتكلا فلؤم  (،  Daniel Goleman ناملوغ (  لايناد  لوقي 
يفطاعلا نِّوكملا  رَّوطت  (: »  Emotional Intelligence عئارلا ( 
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هاركإ كلذ : ىلع  قلطي  وهو  ينلكأي ،»؟ مأ  هلكآ  له  ادج : ةركبم  ةلحرم  يف 
انداسجأ . ىلع  غامدلا  اهب  رطيسي  يتلا  ةقيرطلا  هنأب  هفصيو  خيخملا ، ةزول 
انيدل لوألا ؛ رسلا  يف  ةداعسلاب  ساسحإلا  بِّعصي  يذلا  ببسلا  ركذت 
انئاقبإ ىلع  ةيبلسلا  راكفألا  هذه  تدعاس  دقو  ةيبلس ، راكفأ  اًعيمج 

له ةيوق .  ةيلاعفنا  لاعفأ  دودر  لالخ  نم  انئاقب  يف  ببسلا  تناكو  نيملاس ،
كيلإ رظني  وهو  ةداحلا  ةببدملا  هنانسأب  اًرمن  ةأجف -  تيأر -  نأ  كل  قبس 
يغبني ةلاحلا  هذه  يف  يبشع ؟ لهس  يف  مادقألا  نم  تائم  عضب  ةفاسم  نم 

ةلكشم . هجاوت  تنأ  اًضيمو ! تالكشملا  حسمب  ةصاخلا  كُتلآ  رِدصُت  نأ 
عم انتايح ، نم  اًءزج  لاز  امو  انسوؤر ، لخاد  لاز  ام  انغامد  نم  ءزجلا  اذه 
دق دنواب ، يفلأ  نزي  ططقلا  ةليصف  نم  ناويح  كدراطي  نأ  تالامتحا  نأ 

تشالت .
نأ نكمي  ال  ةيساسأ : ةقيقحب  انركذت  انسوؤر  يف  ةرئادلا  برحلا  هذه  نكل 
هذه ىلع  انلاعفأ  دودر  يف  مكحتلا  طقف  انناكمب  هفطاوع ، يف  دحأ  مكحتي 

فطاوعلا .
 ) ةيهبجلا لبق  ةرشقلا  انتغمدأ  يفف  خيخملا ، ةزول  ىلإ  ةفاضإلابو 
ءزج وهو  ينالقعلا ، ريكفتلا  نع  ةلوؤسملا  (  Prefrontal Cortex
مسا نآلا  هيلع  قلطنلو  اًديقعت ، رثكألا  راكفألا  ىلع  يوتحي  غامدلا  نم 

، لمأتيو ةتفاخ ، ىقيسوم  فزعي  ءزجلا  اذه  نآلا .  ةنيكسلا -  جازم  طيرش 
هلعفن . نأ  لبق  لعفن  اذام  ررقيو  فرصتلا ، لبق  ريكفتلا  نع  لوؤسم  وهو 

ةلوؤسم يهو  رومألا ، يف  ريكفتلا  ناعمإ  ىلع  ةيهبجلا  لبق  ةرشقلا  اندعاست 
ةدقعملا . تالكشملا  لح  ىلع  انتردق  نعو  ةغللا ، نع 
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هسفن تقولا  يفو  تالكشملا ، حسم  ةلب  روعشلا  عيطتست  دق  اًنايحأ 
بلُط دق  هنأ  ضرتفنل  هتاجرد .  ىصقأ  ىلإ  ةنيكسلا  جازم  طيرش  توص  ولعي 

دعب نم  رخأتم  تقو  يف  يذيفنتلا  ريدملا  مامأ  مَّدقُي  يميدقت  ضرع  كنم 
يف ةدوجوملا  تالكشملا  حسم  ةلآ  نم  ثعبنت  ةلاحلا  هذه  يف  رهظلا ،

جعزملا هبنملا  توصب  هبشأ  سرج  توصو  ةرهاب ، ءارمح  ءاوضأ  كغامد 
ةنيكسلا - جازم  طيرش  نع  ردصي  هسفن  تقولا  يفو  اًحابص ، كظقوي  يذلا 

كغامد اذه  طاشلا ؛ ىلع  جاومألا  رُّسكتو  ريفاصعلا ، ديرغت  تاوصأ  نآلا 
نأ لدب  قمعب  رومألا  ةسارد  لواحيو  لعفي ، اذام  ررقي  يكل  ةلهم  ذخأي 

ريكفت . نودو  روهتب  فرصتي 
تالكشملا حسم  ةلآ  نيب  ةكرعم  ةمثو  كسأر ، لخاد  نشُت  برح  هذه 

ةيهبجلا . لبق  ةرشقلاو  نآلا  ةنيكسلا -  جازم  طيرشو  خيخملا ) ةزول  )

2

موي لك  اهضوخت  يتلا  ةيناثلا  برحلا 

ءافتكالاو . ديزملا  نيب  برحلا  يه  ةيناثلا  برحلا 
ةميدقلا . ءافتكالا  ةفاقث  لحم  تلح  يتلا  ديزملا  ةفاقث  نمض  ايلاح  شيعن 

رثكأ ذنم  انتفاقث  لخاد  ىمانتت  ةيمانتم ، ةعزن  يه  امنإ  الك ؛ ةديدج ؟ ةعزن 
ماع . ةئم  نم 

ىلإ هابتنالا  تفل  نم  لوأ  (  Pop Momand دناموم (  بوب  ناك 
٩٥ www.jadidpdf.com



، وغايتناس يف  بوب  دلو  ديزملا .  ةفاقث  ىلإ  ءافتكالا  ةفاقث  نم  لوحتلا  اذه 
يف وهو  كرويوين  ةنيدم  ىلإ  لقتناو  ماع 1887م ، نم  ويام  / رايأ يف 15 
the ةفيحص (  يف  اًماسر  لمع  ثيح  رمعلا ، نم  نيرشعلاو  ةيداحلا 

نإو حاجنلا ، ضعب  بوب  ققح  هجاوز  دعب   . ( New York World
يف (  Cedarhurst ةيحاض (  ىلإ  هتجوز  عم  لقتناف  ةيفخ ، بيلاسأب 

شيعي ةمخف  اًتويب  مضت  (  Long Island يف (  ةيحاض  يهو  كرويوين ،
امهنف ةيقار ، ةايح  ناشيعي  اناك  دناموم  نيجوزلا  نأ  عمو  ءاينغألا ، اهيف 

ىلإ الصوتي  يكل  ءايرثألا  امهناريج  عم  لصاوتم  قابس  يف  امهيسفن  ادجو 
بولسأ ارجه  اذكهو  امهفزنتسا ! قابسلا  اذه  نكلو  لضفأ ، ةايح  ىوتسم 

عضاوتم . يح  يف  عقت  ةقش  يف  اشاعو  نتاهنام  ىلإ  القتناو  يقارلا ، ةايحلا 
يف ةايحلا  ةبرجت  نم  اهتركف  دمتسا  ةيلزه  موسر  ةلسلس  بوب  عدتبا  دقو 

هيريدمل . اهمدقو  ةيقار  ةيحاض 
Keeping ) زنوج لآ  ةاراجم  اهعدتبا  يتلا  موسرلا  ةلسلس  مسا  ناك 

ةاراجم لصألا  يف  اهامس  دق  ناك  (. )  Up with the Joneses
يف بوب  ىورو   . لضفأ ) هعقو  نأل  زنوج  ىلإ  مسالا  ريغ  هنكل  ثيمس  ، لآ 

سوهلا اهتايح  ىلع  رطيس  يزنكام ، لآ  يه  ةيمهو ، ةلئاع  ةصق  ةلسلسلا 
اًقلطم - ئراقلا  امهاري  الف  زنوج  ناجوزلا  امأ  يلمخملا .  عمتجملاب 

باتك يف  (  Polkaro لافطألاب (  صاخلا  يزافلتلا  جمانربلا  ةيصخش 
اصعب يزنكام  لآ  ةايح  ىلع  نارطيسي  نمك  اناك  امهنكل  ةيلزه -  موسر 

ةيرحس .
نم رثكأ  ذنم  زنوج  لآ  ةاراجم  ةلسلس  نم  ترشُن  ةقلح  لوأ  يذ  يه  اهو 

ماع 1913م . يف  يأ  ماع ، ةئم 
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سوهلا سكعتو  ةعذالو ، ةقوشم  تناك  ذإ  حاجنب ، ةلسلسلا  تقلطنا 
قح ىلع  تالاكولا  ىدحإ  تلصحو  يبسنلا ، ءارثلاب  عمتجملا  ىدل  يمانتملا 

اًينامث ترمتساو  فحصلا ، تائم  يف  ترشُنو  ىرخأ ، فحصل  اهعيب 
يئامنيس مليف  ىلإ  مث  باتك ، ىلإ  تلِّوُح  ةلسلسلا  نإ  لب  ةنس ، نيرشعو 

ةيقيسوم . ةيحرسمو 
Technology يف (  (  Meg Jacobs زبوكاج (  غيم  لوقت 

نيب 1890 - 1930م: ديزملا  ةفاقث  يمانت  لوح  (،  and Culture
، ةلمجلاب جاتنإلا  ىلع  دعاست  ةثيدحلا  تاينقتلا  تحبصأ  امدنع  »
؛ مهيدل امب  ءافتكالا  ىلإ  نيرطضم  نويكيرمألا  دعي  مل  ةلمجلاب ، عيزوتلاو 

ملف دسحلا ، امأ  مهؤاوهأ .  مهيلع  هيلمت  امل  اًقبط  فرصتلا  مهناكمب  راص 
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. ديدجلا » كلهتسملا  داصتقا  يف  ايساسأ  اًرصنع  ادغ  لب  ةئيطخ  دعي 
مهناكمب راص  ذإ  مهيدل ؛ امب  ءافتكالا  ىلإ  نيرطضم  نويكيرمألا  دعي  مل 

! مهؤاوهأ مهيلع  هيلمت  امل  اًقبط  فرصتلا 
، ةلمجلاب جاتنإلل  ةديدج  تاينقت  تزرب  ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  دعب 

ةمعطألاو دقاوملاو  تالاسغلا  عون  نم  تاجتنمل  عساولا  قيوستلا  نم  تنَّكم 
بحي ال  نمو  مهل .  ةحارلا  ريفوتب  نيرتشملا  دِعَت  تناك  يتلا  ةبلعملا ،
ةأجفو تويبلاك ، ربكأ ، ءايشأل  طيسقتلاب  عيبلا  بولسأ  رهظ  مث  ةحارلا ؟

يه ءارشلا  ةيلمع  تناكو  تانالعإلا ، ليسب  اهقرغيل  تويبلا  عايذملا  لخد 
! داصتقالا كرحم 

Lehman يف (  لماعلا  (،  Paul Mazur روزيم (  لوب  بتك 
Harvard Business دادعأ (  دحأ  يف  (،  Brothers

ةفاقث نم  اكيرمأ  لِّوحن  نأ  بجي  : » يتأي ام  ماعل 1927م ، (  Review
يف ةبغرلا  ىلع  سانلا  بِّردن  نأ  انيلعو  تابغرلا ، ةفاقث  ىلإ  تاجايتحالا 
نأ انيلعو  ةميدقلا ، مهئايشأ  كالهتسا  لبق  ىتح  ةديدج ، ءايشأ  يف  عئاضبلا ،
ىلع صخشلا  تابغر  ةفك  حجرت  نأ  بجي  اكيرمأ ؛ يف  ةديدج  ةينهذ  غوصن 

. هتاجايتحا »
ديزملاو . ديزملا  يف  بغري  انلك  ديزملا ، ديزملا ،

درجم كلذ  لك  نكلو  اًمئاد ، لضفألا  ينعي  هيف  ُديزملا  ٍملاع  يف  انأشن 
. زنوج ) لآ  ةاراجم   ) لواحن انلز  ام  ماع ، ةئم  نم  رثكأ  دعبف  ءاره !

(، يسيك  ) يريدم بتكم  رداغأل  يقاروأ  بضوأ  تنك  امنيبو  نيماع ، لبق 
هدالوأ . لاوحأ  نع  هتلأس  ةيعوبسألا ، ةلطعلا  ءدب  لبق  ةعمجلا  موي  رهظ  دعب 
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يذلا ةكرشلا  يف  ديحولا  بتكملا  هبتكم  ناكو  مسقلا ، ريدم  يسيك  ناك 
بتكملا ةلواط  برق  ةيدلج  دعاقم  يوحيو  ةيديرجت ، تاحولب  هناردج  نادزت 

.

ةليللا يمامأ  اوضرعيل  نوقوشتم  نآلا  مه  ةديج .  مهلاوحأ  كل ، اًركش  »
. ةسردملا » يف  هوبكر  اًديدج  اًزاهج 

لومحملا هبوساح  مهنم  لك  ىدل  له  عئار ! ءيش  : » تلقو هيلإ  ترظن 
. هب »؟ صاخلا 

حال املو  ام ، اًعون  بنذلاب  رعشي  هنأكو  يلإ  رظنو  مستبا  معن ،» »
: مالكلا عبات  ةئداهلا  يتماستبا 

ال مهنكل  كلذ ، فرعن  انأو  تنأ  ...نوظوظحم  يدالوأ  نأ  عقاولا  »
لزنم يف  شيعن  نحن  انملاع ؛ نع  فلتخم  مهملاع  نإ  ةقيقحلا ، هذه  نوكردي 
نكلو صاخلا ، هبوساح  مهنم  لكلو  ةصاخ ، ةسردم  نوداتري  مهو  ريبك ،
مودت عوبسأ  ةياهن  لطع  اوضقيل  ابوروأ  ىلإ  نورفاسي  ةسردملا  يف  مهءاقدصأ 
لخاد ةلس  ةرك  بعلم  مهئاقدصأ  دحأ  ىدلو  رفاسن ، الف  نحن  امأ  ًاليوط ،
بعلم انيدل  دجوي  مل ال  ينلأس : سمأ  ةسردملا  نم  ينبا  داع  نيحو  هلزنم ،

. انلزنم »؟ لخاد  ةلس  ةرك 
! اًعيمج انيف  رثؤت  ديزملا  ةفاقث 

؟ لمعلا ام  اًذإ ،

3
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تارايلملا باحصأ  نم  ريثك  هيف  بغري  يذلا  ءيشلا 

هيلع لوصحلا  نم  نونكمتي  الو 
دصر يف  اهَموي  كغامد ، لخاد  ةدوجوملا  تالكشملا  حسم  ُةلآ  يضقت 

بعاتم طسو  اًقلاع  نوكت  امدنع  اًديفم  دعي  كلذ  نأ  كش  الو  قلقلا ، يعاود 
نحنف كلذ  لك  قوفو  ةيداعلا ، لاوحألا  يف  رتوتلا  ىلع  ثعبي  هنكل  ةيدج ،
انركذي ام  ةمثف  انرظن  ىَّنأف  ءافتكالا ؛ ةفاقث  لباقم  ديزملا  ةفاقث  نمض  شيعن 

يف شيعلل  لاقتنالا  كيلع  كلذ ، لك  نم  وجنت  يكلو  هجاتحن .  رخآ  ءيشب 
ءاجر . بهذت  ...اًريثك ال  كيلإ  قاتشنس  اننكل  ةباغلا ! لخاد  خوك 

كلت ةهجاوم  يف  انسفنأ  نع  عافدلا  بعصلا  نم  ةيساسألا : ةركفلا 
؟ أدبن نيأ  نم  اًذإ ، بورحلا . 

باحصأ نم  ريثك  هيف  بغري  يذلا  ءيشلا  ركذتت  نأ  كيلع  ًالوأ ،
هيلع . لوصحلا  نم  نونكمتي  الو  تارايلملا 

 ) رليه فيزوجو  (  Kurt Vonnegut توغنوف (  تريك  دعُي 
ابتك دقو  نيرشعلا ، نرقلا  يف  نيفلؤملا  رهشأ  نم  (  Joseph Heller
اتياور اهنمو  خسنلا ، نييالم  اهنم  تعيب  يتلا  ةيكيسالكلا  تاياورلا  نم  اًديدع 

نالجرلا ناك  (، Catch- 22 و ( (  Slaughter House-five )
The New يف (  توغنوف  تريك  اهاور  ةميدق  ةصق  كانهو  نيقيدص ،

: رَّليه فيزوج  ةافو  دعب  (  Yorker
ميظع بتاك  وهو  رَّليه ، فيزوج  عم  تنك  فرش : ةملك  ةيقيقح ، ةصق 
ةريزج ىلع  ءارثلا  شحاف  لجر  هماقأ  لفح  يف  ةدم ، ذنم  يفوت  عبطلا ، فيرظ 
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، بسك انفيضم  نأ  تملع  ول  كروعش  ام  وج ، : » هتلأس  . ( Shelter )
،»؟ ) Catch- 22 كتياور (  نم  تنأ  هتبسك  ام  لك  قوفي  اًغلبم  سمأ ،

اذه ام  وج ، : » هتلأس  . هيلع » لوصحلا  هنكمي  ال  ءيش  يدل  : » باجأ
. يفكي » ام  كلتمأ  يننأب  كاردإلا  يدل  : » باجأ كفلحتسأ ،» ءيشلا ؟

! عئار باوج 

4

Rolling  ) زنوتس غنيلور  ةقرفو  ينانوي  فوسليف  نيب  كرتشملا  ءيشلا  ام 
؟) Stones

ةورثلا (: »  Epictetus سوتيتكبإ (  ينانويلا  فوسليفلا  لوقي 
كيدل نوكي  نأ  لب  ةريثك ، تاكلتمم  كيدل  نوكي  نأ  ينعت  ال  ةيقيقحلا 

. ةليلق » تاجايتحا 
يكبأ تنك  : » يتمع خبطم  رادج  ىلع  اًقلعم  ناك  يسراف  لثم  لوقيو 

. نامدق » هيدل  سيل  ًالجر  تلباق  نأ  ىلإ  ءاذح ، كلمأ  يننأل ال 
نأ كنكمي  ال  : » اهتاملك لوقت  ةينغأ  (  Rolling Stones ةقرفلو ( 
ام كيدل  نأ  دجت  دقف  اًنايحأ ، تلواح  اذإ  نكلو  ديرت ، ام  ىلع  اًمود  لصحت 

. هجاتحت »
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5

؟ ءيش يأ  رالود  نويلم  بسك  ينعي  ىتم ال 

ةفاقث يف  قرغن  امدنع  اههجاون  يتلا  بعاتملا  يف  ريكفتلا  اذه  ديعي 
نيبو ينيب  ءاشع  ةبدأم  لالخ  ترج  ةثداحم  يتركاذ  ىلإ  ديعي  ديزملا ،

. ( Josh Tannehill ليهنات (  شوج  يقيدص 
ريدم نم  هبصنم  رييغت  هيلإ  شوج  اهب  لمعي  يتلا  ةكرشلا  تبلط  دقف 

نم ضفخنيس  يونسلا  هلخد  نأ  ينعي  كلذ  ناكو  يراشتسا ، ىلإ  يذيفنت 
اًبصنم ناك  ديدجلا  بصنملا  نأ  عمو  غلبملا ، كلذ  فصن  ىلإ  رالود  ينويلم 
شوج تايلوؤسم  تحبصأو  قباسلا ، هبصنم  نم  ىوتسم  لقأ  هنكل  اًمرتحم ،

بغري . ناك  امم  لقأ  لقأ ،
لاقف ديدجلا ، لمعلا  ءازإ  هروعش  نع  ءاشعلا  ماعط  لوانتن  نحنو  هتلأس 
يلخد نيب  ةمءالملا  ةيناكمإ  لوح  قلقلاب  رعشأ  قدصب ؛ كبيجأس  : » يل
عيشي هنكل  رارمتساب ، رسخي  ميماصتلل  ًالغشم  ريدت  انود  يتايح .  فيلاكتو 

هيف شيعنس  يذلا  لزنملا  ءانب  ىلع  ايلاح  لمعن  نحنو  ةجهبلا ، اهسفن  يف 
نود عفترت  ريتاوفلا  تاعفدو  وكسيسنارف ، ناس  يلامش  يف  دعاقتلا  دعب 
يذلا (  Martha ’ s Vineyard يف (  انلزنم  اًضيأ  كانهو  فقوت . 

دقو ركشلا ، ديع  يفو  ويلوي  / زومت نم  عبارلا  موي  اهلماكب  ةلئاعلا  هيف  عمتجت 
براوقلا نكلو  اهانيرجأ ، يتلا  تارييغتلا  ىلإ  اًرظن  انَلزنم ؛ نآلا  حبصأ 

تاساردلا ةيلك  يف  نادلو  يدلو  ادج .  ةظهاب  ةنايصلا  فيلاكتو  بئارضلاو 
ينإ ال لوقلا  كقدصأ  ينم .  يلام  معد  ىلإ  ةجاحب  ربكألا  ينباو  ايلعلا ،

١٠٢ www.jadidpdf.com



. لعفأ » اذام  يردأ 
نأ نكمي  امل  اًسِعت  ًالاثم  ناكو  ملأتي ، ناك  دقف  شوجل ؛ ءاثرلاب  ترعش 

ناسنإلاب . ديزملا  ةفاقث  هلعفت 
؟ لحلا ام 

ثالثلا . تاملكلا  لوقل  تقولا  ناح 
ركذت . 1
ةبعل . 2
.بيصنايلا . 3

حسم ةلآ  هسرامت  يذلا  خيخملا  ةزول  هاركإل  اًيعاو  نوكت  نأ  ينعي  اذه 
ثيحب اًيعاو  هيف ، بغرت  يذلا  ديزملل  اًيعاوو  كغامد ، لخاد  تالكشملا 

ام كلمت  كنأ  ركذت  تنأ .  ثيح  اًدوجوم  كنوكل  ظوظحم  كنأ  ركذتت 
لضفألا . اًمئاد  ينعي  ديزملا ال  نأ  ركذت  يفكي !

بيصنايلا . ةبعل  ركذت 

6

ةيكيسالكلا يكيسكملا  دايصلا  ةياكح 

حئاس لزنو  كمس ، ودايص  اهنكسي  ةريغص  ةيرق  طاش  ىلع  براق  اسر 
دحأل هباجعإ  ىدبأو  ةنيمث ، ةعاسو  نمثلا ، ةظهاب  ةيسمش  ةراظن  يدتري 

١٠٣ www.jadidpdf.com



همزلي يذلا  تقولا  نع  هلأسو  هيدل ، دوجوملا  كمسلا  ةيعونب  نيدايصلا 
. تقولا » نم  ريثك  ينمزلي  ال  : » دايصلا باجأف  ةيمكلا ، كلت  ديصل 
. اًديزم »؟ داطصتل  لوطأ  اًتقو  لمعت  اذامل ال  نكلو  : » حئاسلا هلأس 

هل نمؤتل  ةيفاك  اهداطصي  يتلا  ةليلقلا  كمسلا  ةيمك  نأ  دايصلا  باجأ 
هترسأ . تاجايتحاو  هتاجايتحا 

. كموي »؟ نم  يقبتملا  تقولا  يضقت  فيك  : » هلأسيل حئاسلا  داعف 
عم بعلأو  تقولا ، ضعبل  كمسلا  داطصأ  مث  ةرخأتم ، ةعاس  ىتح  مانأ  »

ةيرقلا ىلإ  بهذأ  ءاسملا  يفو  يتجوز .  عم  ةلوليقلا  تقو  يضقأو  يدالوأ ،
ةايح شيعأ  يننإ  تاينغألا .  ضعب  ينغأو  راتيغلا ، فزعأو  يئاقدصأ ، ةيؤرل 

. ةلفاح »
، لامعألا ةرادإ  يف  ريتسجاملا  ةجرد  لمحأ  انأ  : » ًالئاق حئاسلا  هعطاق 
، موي لك  ديصلا  يف  لوطأ  تقو  ءاضقب  أدبت  نأ  كيلع  كتدعاسم ! يناكمبو 
مث نمو  اهتدطصا ، يتلا  ةيفاضإلا  كمسلا  ةيمك  عيب  كنكمي  كلذ  دعب  مث 

. هبسكت » يذلا  يفاضإلا  لاملا  نم  ربكأ  براق  ءارش  كنكمي 
. كلذ »؟ دعبو  : » دايصلا هلأس 

نم هبسكتس  يذلا  يفاضإلا  لاملاب  ثلاثو  ٍناث  براق  ءارش  كنكمي  »
، ةريبكلا ديصلا  براوق  نم  لوطسأ  كيدل  حبصي  نأ  ىلإ  لوألا ، براقلا 
عم ةرشابم  ضوافتلا  كناكمب  ءاطسولل ، هداطصت  يذلا  كمسلا  عيب  لدبو 

كنكمي اهدنعو  صاخلا ، كعنصم  ءاشنإ  نم  نكمتت  دقو  بيلعتلا ، عناصم 
كنكمي كانه  نمو  كرويوين ! ةنيدم  ىلإ  لاقتنالاو  ةريغصلا  ةيرقلا  هذه  ةرداغم 
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. مخضلا » ديدجلا  كعورشم  ةرادإ 
. كلذ »؟ قرغتسيس  مكو  : » دايصلا هلأس 

« ريدقت دعبأ  ىلع  ةنس  نيرشعو  اًسمخ  وأ  ةنس  نيرشع  : » حئاسلا باجأ 
.

. كلذ »؟ دعبو  »
عتمملا ءزجلا  أدبي  يقيدص  اي  نآلا  كلذ ؟ دعب  : » اًكحاض حئاسلا  باجأ 
كلذبو اهعيبو ، مهسألا  ءارشب  ءدبلا  كناكمب  كلامعأ  رهدزت  امدنع  اقح ،

. نييالملا »! بسكت 
. كلذ »؟ دعبو  اقح ؟ نييالم ؟ : » دايصلا لأس 

، لحاسلا برق  ةريغص  ةيرق  يف  شيعلاو  دعاقتلا  كناكمب  كلذ  دعب  »
، كمسلا ضعب  ديصو  كدالوأ ، عم  بعللاو  ةرخأتم ، ةعاس  ىتح  مونلاو 

فزعو كئاقدصأ ، عم  تايسمألا  ءاضقو  كتجوز ، عم  ةلوليقلا  ءاضقو 
. راتيغلا »

7

؟ كتايح مايأ  أوسأ  ثالثلا يف  تاملكلا  مدختست  فيك 

ىلإ ةجاحب  نكي  ملو  هيفكي ، ام  اًفلس ، يكيسكملا ، دايصلا  ىدل  ناك 
! حبار هنأ  اًمدقم  فرعي  ناك  دقف  بيصنايلا ؛ ةبعل  رُّكذت 
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يسفن طغضب  رعشأ  ام  اًريثك  تنك  دقف  هلثم ؛ نيظوظحم  انسل  انأو  تنأ 
روهظ روف  يمامأ  ةدوجوملا  ةرايسلا  يشمت  امدنع ال  كلذو  عوبسألا ؛ لالخ 
قوف هاياظش  رثانتتو  يجاجز  بوك  يدي  نم  عقي  امدنعو  ءارضخلا ، ةراشإلا 

عوبسأ . ىوس  يئاهنلا  ميلستلا  دعوم  نع  ينلصفي  امدنعو ال  خبطملا ، ضرأ 
ءيش لك  نكي  مل  اذإ  طابحإلاب  رعشأ  تنكو  ةقَّلعم ، يتايح  نأ  رعشأ  تنك 

ماري . ام  ىلع  ريسي 
؟ تلعف اذام 

بيصنايلا . ةبعل  ترَّكذت 
يتيؤرو . يريكفت  لاجم  عِّسوأ  تنك  هذهك  تاظحل  يف 

وفطي يدسج  ليختأو  يشارف  ىلع  يقلتسأ  تنك  ًالفط ، تنك  امدنع 
ليختأ مث  يلزنم ، قوفو  يتفرغ  قوفو  يريرس  قوف  ىلعأف  ىلعأ  ءطبب 
ذخَّتيل مويغلا ، قوفو  ةنيدملا ، قوف  مث  يحلا ، قوف  ىلعأ  وفطي  يدسج 
ةديعبلا ءاوضألا  ضيمو  لمأتأ  تنك  يجراخلا .  ءاضفلا  يف  اًضيفخ  اًرادم 

يأ نكت  مل  كانه .  ينهجاوت  يتلا  تالكشملا  ليختأو  يتنيدم ، نم  ةثعبنملا 
ةمهم . كاذنآ  ودبت  تالكشملا  كلت  نم 

بيصنايلا . ةبعل  ركذت 
بكوك مجح  رغص  ىدم  ام  تانراقملا : ضعب  ءارجإ  نآلا  لواحأس 

نحن انك  اذإ  يرتشملاو ؟ لحزو  نوتبنو  سوناروأ  بكاوك  ىلإ  ةبسنلاب  ضرألا 
امو جنيلوبلا ، تارك  وأ  برضم  تارك  ةروكذملا  بكاوكلا  نف  فلوغ ، ةرك 

! لزنم نم  ربكأ  فلوجلا ؟ ةركل  ةبسنلاب  سمشلا  مجح 
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موجنلا فالآ  تائم  كانه  نأ  دجن  انتيؤر ، لاجم  عيسوت  يف  انيضم  اذإو 
؟ ةرجملا ام  انبكوك .  اهيف  عقي  يتلا  ةنابتلا  برد  ةرجم  ألمت  انسمشب  ةهيبشلا 
ةيبذاجلا . لعفب  ضعبب  اهضعب  ةطبترم  رابغلاو  تازاغلاو  موجنلا  نم  ةلتك  يه 

فلأ ةئم  تس  كانه  نأ  ءاملعلا  رِّدقيو  لتكلا ، كلت  ىدحإ  يف  شيعن  نحنو 
اهدحو . انترجم  يف  مجن 

يف دوجوم  مجن  فلأ  ةئم  تس  نمض  دحاو  مجن  درجم  يه  انسمش  معن ،
كلذ . ىدعتي  رمألا  نكل  ةرجملا ! كلت  نمض  رودن  اًعيمج  نحنو  انترجم ،

؟ نآلا لبق  رظنملا  اذه  تدهاش  له  ىدم ؟ يأ  ىلإ 

، ملاعلا يف  ريوصت  ةلآ  مخضأ  وهو  (،  Hubble لباه (  بوكسلت  هنإ 
بصن يجراخلا .  ءاضفلا  نم  يجراخلا  ءاضفلل  روص  طاقتلال  عنُص  دقو 

ةيواز قمعأ  وحن  هوهَّجوو  اًماع ، نيرشعو  ةسمخ  نم  رثكأ  لبق  لباه  ءاملعلا 
، رهشأ ةعضبل  ريوصتلا  ةلآ  عارصم  اوحتف  مث  اًمالظ ؛ اهرثكأو  نوكلا  يف 
، روصلا اوضمحو  ضرألا  ىلإ  ريوصتلا  ةلآ  اوداعأو  عارصملا ، اوقلغأ  اهدعبو 

؟ اوأر اذام  ملعت  له 
قالطإلا . ىلع  تطقُتلا  ةروص  لمجأ  يه  ةروصلا  كلت  نأ  دقتعأ 
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ةلماك . ةرجم  يه  ةروصلا  يف  ةدوجوملا  ةعماللا  عقبلا  كلت  نم  ةعقب  لك 
موجنلا فالآ  تائم  نم  ةفَّلؤم  ىرخأ  ةعومجم  يه  عقبلا  كلت  نم  ةعقب  لك 

.

سنجلا هيف  شيعي  قيمعلا  ديعبلا  نوكلا  كلذ  يف  رخآ  ناكم  دجوي  ال 
ءاملا برشنو  ءاوهلا  سفنتن  نأ  هيف  عيطتسن  رخآ  ناكم  دجوي  يرشبلا . ال 
مهبحن صاخشأ  ءاقل  هيف  عيطتسن  رخآ  ناكم  دجوي  ال  تاتابنلا .  لكأنو 

مهعم . لافطألا  باجنإو 
ةايحلا . بابسأب  اندمي  نأ  نكمي  يذلا  ديحولا  ناكملا  يف  شيعن  نحن 

كلفلا ملع  نإ  لاق  نم  ةمث  (: »  Carl Sagan ناغاس (  لراك  لاق 
يداقتعاب دجوي -  ةيصخشلا . ال  يمنتو  عضاوتلا  سفنلا  يف  دِّلوت  ةبرجت  وه 

يتلا ةديعبلا  ةروصلا  نم  يرشبلا  رورغلا  ةقامح  ىدم  ىلع  حضوأ  لاثم   -
لماعت نع  انتيلوؤسم  دكؤي  اذه  يلإ  ةبسنلاب  ريغصلا .  انملاعل  اهطاقتلا  ىرج 
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ءاقرزلا ةطقنلا  كلت  ةيامح  نعو  فطللا ، نم  ديزمب  ضعب  عم  انضعب 
. اهتياعرو » ناسنإلا ، هفرع  يذلا  ديحولا  نطولا  ةبحاشلا ،

شيعن ةليمج ، ةطقن  يهو  ةبحاشلا ، ءاقرزلا  ةطقنلا  كلت  ىلع  شيعن  نحن 
شيعن نأ  عيطتسن  يذلا  ءاضفلا  يف  ديحولا  بكوكلا  بكوكلا ؛ اذه  ىلع 
اوشاع نيذلا  سانلا  مظعم  نأ  َسنت  ةايحلا . ال  ديق  ىلع  نوكن  نأو  هيلع ،

ىتوم . نآلا  مه  ضرألا  ىلع 
كانهو 115 ايلاح ، ضرألا  ىلع  نوشيعي  ةمسن  تارايلم  ةعبس  كانه 
نأ ينعي  اذهو  ملاعلا ، اذه  خيرات  لالخ  ضرألا  ىلع  اوشاع  ةمسن  رايلم 

غوصأس اوهتناو .  مهتايح  اوشاع  سانلا  مظعم  ىتوم .  نآلا  مه  تارايلم   108
ىلع اوشاع  رشع  ةسمخ  لك  نم  اًناسنإ  رشع  ةعبرأ  رخآ : بولسأب  ةركفلا 

تاجلثم لوانتب  اوعتمتسي  نلو  ةيناث ، سمشلا  بورغ  اوري  نل  ضرألا  هذه 
تاعمشلا اوئفطي  نلو  ءاسملا ، ةلبق  مهلافطأ  اولِّبقي  نلو  الوكوشلا ، ةهكنب 

، ملظم خبطم  لخاد  داليملا  ديع  ةكعك  يف  ةعورزملا  صقارتملا  رونلا  تاذ 
صَّلخلا . مهئاقدصأب  نيطاحم 

بيصنايلا . ةبعل  تحبر  كنأ  هانعم  ايح  نوكت  نأ 
يطسولا لخدلا  هلماكب .  ملاعلا  يف  ءارث  رثكألا  صاخشألا  نمض  تنأ 

اًذإ تنأ  كلذ ؟ نم  رثكأ  بسكت  لهف  رالود ؛ فالآ  ةسمخ  وه  ملاعلا  يف 
نم رثكأ  بسكت  تنك  اذإو  نيظوظحملا ، ةئملاب  نيسمخلا  ةبسن  نمض 
له نيظوظحملا .  ةبسن 0 . 5 %  نمض  اًذإ  تنأف  رالود ، فلأ  نيسمخ 
امإ تنأ  ءايحألا ؟ رشبلا  نم  هجاتحي 99 . 5 %  امم  رثكأ  ىلإ  ةجاحب  تنأ 

يفاكلا تقولا  كلمت  كنأ  وأ  باتكلا ، اذه  ءارشل  يفاكلا  لاملا  كلمت  كنأ 
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ةديج . ةايح  شيعت  تنأ  نيلاحلا  الك  يفو  هتءارقل ،
اذه ىلع  نوشيعي  نمم  اًبيرقت ، مهلك ، سانلا  ىدل  امم  رثكأ  كيدل 

ةيبلسلا . راكفألا  كنع  دعبُت  نأ  كيلع  كتايح  مايأ  أوسأ  يفو  بكوكلا . 
بيصنايلا . ةبعل  ركذتت  نأ  كيلع  فلخلا .  ىلإ  ةوطخ  عجرا 

نيحبارلا . نم  كنأل 
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ًالوأ اًديعس  نك 

كسفنل كلذ  لعفا 

ةحيصنلا رّكذت 

ءيش يأ  لعفا 

ال يتاذ ،  ا ققحأ  ةايح  شيعأل  ةعاجشلا  يدل  تناك  ول  ىنمتأ 
.اهشيعأ نأ  ينم  نوعقوتي  نورخآلا  ناك  يتلا  ةايحلا 

، توملا ىلع  كشوملا  صخشلا  هب  رعشي  يذلا  مدنلل  لوألا  ببسلا 
ةفيحص يف  ىضرملا ، ةياعر  ىلع  موقت  ةضرمم  لوقلا  تدروأ 

( The Guardian)

ىلع ينتدعاس  ةادأ  مهأ  وه  توملا  ىلع  كشوم  يننأ  كاردإ  ناك 
لامآلا ءيش - لك  نإ  ذإ  يتايح ؛ يف  ىربكلا  تارايخلا  ديدحت 

وأ جرحلا  نم  فواخملا  لكو  ءايربكلا ، لكو  ةيجراخلا ،
.قحب مهم  وه  ام  ىوس  قبي  ملو  توملا ، هجوب   ىوا قافخإلا -
ىلع دعاست  اهفرعأ  ةقيرط  لضفأ  وه  تومت  فوس  كنأ  كاردإ 
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نم فوشكم  تنأ  .هرسخت  ام  كيدل  نأب  داقتعالا  خف  يدافت 
.كفطاوع عابتا  مدع  ىلإ  كوعدي  ببس  الو  لصألا ،

( Steve Jobs  ) زبوج فيتس 

.كسفن تممص  تنأ  دحأ ؛ كعنصي  مل  كسفن : رِّكذ 
( Jay Z  ) .ز هيج 
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عبارلا رسلا 

اعيمج انيلع  رطيسي  يذلا  أطخلا  ملحلا 
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ةميلألا نوسليو  ديسلا  ةاسأم 

. يفوت » دقل  »
ينتبلغ دقو  ةيوناثلا  يتسردم  يف  هيجوتلا  مسق  رس  ةنيمأ  ىلإ  لوهذب  ُترظن 

هعم تثدحت  دقف  اًحيحص ، نوكي  نأ  نكمي  ال  كلذ  نأ  ترَّكف  ةمدصلا ،
يضاملا . عوبسألا 

« جافم وحن  ىلعو  سمأ ، كلذ  ثدح  : » تفاخ توصب  رسلا  ةنيمأ  تلاق 
اهاتفش تناكو  ةنيخثلا ، اهتراظن  فلخ  عمدلاب  ناقربت  اهانيع  تناك   .
. ةفسآ » انأ  : » تفاضأو ءودهو ، ءطبب  نافجترت  ناتعماللا  ناوارمحلا 

ادع علصأ  ًالجر  ناكو  يلع ، فرشملا  هِّجوملا  وه  نوسليو  ديسلا  ناك 
ةراظن يدتري  ناكو  هسأر ، يبناج  ىلع  بيشألا  رعشلا  نم  نيتشوفنم  نيتلصخ 
دادعإ ىلع  بالطلا  ةدعاسم  ىدل  ةضافضف  ةيدامر  ةينطق  اًناصمقو  ةنيخث ،

مهتدعاسم ىلإ  ةفاضإ  تاعماجلا ، ىلإ  باستنالا  تابلط  ميدقتو  مهلوادج 
ةصاخلا . مهتالكشم  لح  ىلع 

يف لمعلا  نأشب  هريشتسأ  تنكو  عيمجلا ، نم  اًبوبحم  نوسليو  ديسلا  ناك 
عتمتي ناكو  تاناحتمالا ، ءانثأ  يف  يعور  نم  ئدهي  ناكو  ةيفيصلا ، ةلطعلا 
زواجتي روظنم  ةيمنت  ىلعو  انتاوذ ، زواجت  ىلع  انتدعاس  ةلماش  ةئداه  ةينهذب 

انتنيدم . يف  ةايحلا 
ةقيرطلا لالخ  نم  هلمعب  نوسليو  ديسلا  علو  ىدم  كردت  نأ  كناكمب  ناك 
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برضيو بالطلا  ىلع  تايحتلا  عزوي  وهو  تاعاقلا  يف  ةيويحب  اهيف  بثي  يتلا 
، هايحم قرافت  ال  ةماستبالا  تناك  همساب .  الك  اًيدانم  فكب ، افك  مهعم 

هل . تيب  ةلزنمب  انتسردم  تناكو 
دعاقتلا ناك  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  اًبلاط  تنك  امدنع  يأ  تقولا ؛ كلذ  يف 

ىتح نيتسلاو  ةسماخلا  ءرملا  غلبي  نإ  امف  ةيموكحلا ، فئاظولا  يف  ايمازلإ 
، ةيفخ ةلماعلا  ىوقلا  لخاد  نم  ةموكحلا  كعزتنت  هلمع ! جراخ  هسفن  دجي 

ىدل نكي  ملو  نيِّنسملاب ، صاخلا  دعاقتلا  شاعم  ىلإ  ةرشابم  كلقنتو 
يف بغري  عيمجلا  نأ  ودبي  ةقيقحلا ؛ هجاون  انعد  نكلو  رايخ ، يأ  صخشلا 
 ) تاياعد زافلتلا  ثبي  ذإ  نيتسلاو ؛ ةسماخلا  غولب  لبق  دعاقتلا 

نوكرتي رعشلا  يبئاش  تاجوزو  اًجاوزأ  ىرن  ثيح  ( Freedom 55
يف مهتقو  اوضقيل  تاعجتنملا ؛ دحأ  يف  خوك  يف  اوشيعيل  نوبهذيو  ةنيدملا ،

سمشلا . بيغم  دنع  راحبإلاو  فلوجلا  بعلو  ةحابسلا 
هب نوملحيو  عيمجلا ، هديري  ءيش  عئار ! ءيش  لب  ليمج ، ءيش  دعاقتلا 

اًريخأ . ققحتي  نأ  ىلإ  ...ةرم  دعب  ةرم  دعب  ةرم  هيف ، نوبغريو 
! دبألا ىلإو  ...ديرت  ثيح  ديرت ، امدنع  ديرت ، ام  لعفت  نأ 

! اًعئار رمألا  ودبي 
دبت مل  لب  ةداعسلا ، هيلع  دبت  مل  دعاقت  امدنع  نوسليو  ديسلا  نأ  تفاللا 
ةكعك هيف  انمدق  اًمخض  ًالافتحا  انمظن  بالطلا .  نحن  انم  يأ  ىلع  ةداعسلا 
اًبطخ نوقباس  بالط  هيف  ىقلأو  ةيقيسوم ، ةقرف  هيف  تفزعو  ةبسانملاب ، ةصاخ 

يف يئاهنلا  دهشملاب  هبشأ  رمألا  ادب  عومدلاب .  نوصغي  مهو  ةرثؤم 
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رعشي هنإ  اهموي  نوسليو  ديسلا  لاق   . ( Mr. Holland ’ s Opus )
عومدلاب نيتقرورغملا  هينيعو  ةنهاولا  هتماستبا  نكل  دعاقتيس ، هنأل  سامحلاب 

نس يف  هناوأ  لحي  يرابجإلا  دعاقتلا  نكل  كلذ ، سكعب  نايشت  اتناك 
نوسليو . ديسلا  دعاقت  اذكهو  ...نيتسلاو  ةسماخلا 

ةايحلا . قرافو  ةيبلق  ةبونب  بيصأ  يلاتلا  عوبسألا  يف 

2

ةركفلا هذه  ىلع  تلفزور  يديتو  نوسرفيج  ساموت  قفتا 

رِّرقت نأ  كيلع  (: »  Thomas Jefferson نوسرفيج (  ساموت  لاق 
هيدل رفاوتت  نل  اًدبأ ، تقولا  عيضي  يذلا ال  صخشلا  نإ  ًالماخ .  نوكت  الأ 

. تقو » دوجو  مدع  نم  ىوكشلل  ةبسانملا 
ةصرف يه  ةايحلا  انل  اهمدقت  نأ  نكمي  ةزئاج  لضفأ  : » تلفزور يديت  لاقو 

. ءادألا » قحتسي  لمع  يف  دجب  لمعلا 
 ) ليريش اترام  (،  Esquire ةلجم (  يف  ةقباسلا  ةررحملا  لوقت 

رطخت ام  اًبلاغف  دعاقتلابو  لمعلاب  ركفأ  امدنع  (: »  Martha Sherrill
اذإ الإ  ةداعسلاب  رعشت  ال  بالكلا  نم  تالالس  كانهف  بالكلا ؛ ينهذب 

، هعون ناك  امهم  لمع  اهيدل  ناك  اذإ  وأ  اهلوح ، نَم  ديفُي  ًالمع  يدؤت  تناك 
بجي ُلماعلا  ُبلكلا  ةكيرألا .  قزمت  وأ  شدخت  وأ  ةيبصعب  حبنت  تراص  الإو 

. لماع » بلك  انأو  لمعي ، نأ 
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؟ تنأ عون  يأ  نم 
بحت تنك  اذإ  وأ  ةلواحملا ، بحت  تنك  اذإ  وأ  ريكفتلا ، بحت  تنك  اذإ 

اذإ وأ  مُّلعتلا ، بحت  تنك  اذإ  وأ  سيردتلا ، بحت  تنك  اذإ  وأ  عادبإلا ،
قشعي يذلا  عونلا  نم  كنأ  وه  ربكألا  لامتحالاف  لصاوتلا ، بحت  تنك 

؟ عونلا اذه  زِّيمي  اذام  لمعلا . 
لمعي . عونلا  اذه 

ملستسي . عونلا ال  اذه 
ام . لمع  ءادأ  نع  فقوتي  عونلا ال  اذه 

دعاقتي . عونلا ال  اذه 
، ةكيرألا قزميو  هلوح ، نم  شدخيو  ةيبصعب ، حبني  بلكب  هبشأ  َترص  اذإ 

لعفت نأ  ىلإ  ةجاحب  اًمئاد  كنأ  وه  رمألا  عقاو  نأل  اًذإ ؛ ثدحتن  نأ  يغبنيف 
تنأ . هبحت  اًئيش  اًعتمم ، اًئيش  اًفلتخم ، اًئيش  اًئيش ؛

رخآ . رسب  كربخأ  ينعد  نكلو ،
ikigai ياغ يكإ  ًدوجوم (  نوكتل  ببس   » رابتخا ىلإ  ةجاحب  تنأ  ًالوأ ،

.(

3

؟ ماع ةئم  اوزواجت  نمم  ءاحصألا  نسلا  رابك  انملعي  نأ  نكمي  اذام 
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نم تاونس  عبسب  رثكأ  ايطسو ، اوانيكوأ ، ةريزج  يف  ءاسنلاو  لاجرلا  شيعي 
ملاعلا يف  يدسج ، زجع  يأ  نم  ةيلاخ  ةايح  لوطأب  نوعتمتي  مهو  نييكيرمألا ،

هايم نم  زربت  يتلا  ةيلمرلا ، رزجلا  هذه  ىلع  ةميدقلا  ةينيصلا  ريطاسألا  قلطت   .
رزجلا هذه  يف   . نيدلاخلا ) ضرأ   ) مسا ةعماللا ، ءاقرزلا  يقرشلا  نيصلا  رحب 

تاينيثالثلا يف  ةمكالملا ، يف  اًقباس  ًالطب  نيعستلاو  ةسداسلا  يف  لجر  مزَه 
ىعفأ رمعلا  نم  تاونس  سمخو  ةئم  غلبي   ٌ لجر لَتق  اًضيأ  انهو  هرمع .  نم 
قوفي ةئملا  اوزواجت  نمم  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  ددع  انهو  بابذ ، ةشطلمب  ةماس 

رخآ . ناكم  يأ  يف  دجوي  ام 
( National Geography ةلجم (  يف  نولماعلا  نوثحابلا  نتتفا 

ليطي يذلا  ببسلا  لوح  تاسارد  اورجأ  مهنإ  ىتح  ادج ، اوانيكوأ  ناكسب 
يف نولكأي  ةريزجلا  لهأ  نأ  اوفشتكا  نوثحابلا ؟ فشتكا  اذامف  ءالؤه ، رامعأ 

ةبسنب عبشلاب  نورعشي  امدنع  ماعطلا  لوانت  نع  نوفقوتي  مهنأو  ةريغص ، قابطأ 
لخاد اًعَّضر  اولاز  ام  مهو  مهجمدت  ةليمج  ةيعامتجا  ةبيكرت  مهيدل  نأو  ،  % 80

ءطببو . اًعم  اوخيشيو  اوربكيل  ةيعامتجا  تاعومجم 
نع اًريبك  اًفالتخا  فلتخت  ملاعلل  ةيؤر  نولمحي  كلذ -  بناج  ىلإ  مهنكل - 
اهعم لمحت  رمعلا ، نم  ةيبهذ  ةلحرم  دعاقتلا  دعن  نحنف  نييبرغلا ؛ نحن  انتيؤر 
لُّمأتو تاعجتنملا ، خاوكأ  تافرشو  ءارضخلا ، ةبشوشعملا  فلوجلا  بعالم 

؟ دعاقتلا نس  ىلع  اوانيكوأ  ناكس  قلطي  اذام  ملعت  له  نكلو ؛ بُحُّسلا ،
! مسا يأ  هيلع  نوقلطي  مه ال 

دعاقتلا . ىلع  ةلالدلل  ةملك  ىلع  لمتشت  مهتغل ال  نإ  لب 
موهفم ىلإ  ريشت  ةملك  يأ  مهتغل  يف  ةملكلل -  يفرحلا  ىنعملاب  دجوي -  ال 

١١٨ www.jadidpdf.com



فلُتو ( )  ikigai ةملك (  مهتغل  يفف  كلذ  لدبو  لمعلا ، نع  ايلك  فقوتلا 
ريسفت كناكمبو  اًحابص ،) كظاقيتسا  ببس   ) يبيرقتلا اهانعمو  ياغ ،) يكإ 

هريغ . نم  رثكأ  كزِّفحي  يذلا  رمألا  هنأب  كلذ 
ياغ يكإلا  نيتنسو ، ةئم  رمعلا  نم  غلبي  هيتاراك  بردم  اوانيكوأ  يف  دجوي 
كانهو هسِّردي .  يذلا  يلاتقلا  نفلا  رارمتسا  نامض  وه  بردملا  اذهب  صاخلا 
كانهو هتلئاع ، ماعطإ  وه  هب  صاخلا  ياغ  يكإلا  ةنس ، ةئم  هرمع  دايص  اًضيأ 
ةديفح لْمح  وه  اهب  صاخلا  ياغ  يكإلا  ناتنسو ، ةئم  اهرمع  ةأرما  اًضيأ 

اهتديفح . ةديفح  ةديفح 
؟ ءاره درجم  كلذ  كل  ودبي  له 

ةعماج يف  بطلل ، ايلعلا  تاساردلا  ةيلك  يف  هؤالمزو  نوس  اساميشوت  ناك 
نمو ءاره ، درجم  ناك  امبر  ياغ  يكإلا  موهفم  نأ  نونظي  (،  Tohoku )
يف تاونس  عبس  نوروكذملا  ءاملعلا  ىضقف  رابتخالل .  أدبملا  اذه  اوعضخأ  مث 
نم رثكأ  رمع  لوط  ةرهاظ  نوسردي  نابايلا ، يف  (،  Sendai يادنس ( 

ليصحتلاو نسلا ، ىلع  مهزيكرت  بصناو  دشار ، يناباي  فلأ  نيعبرأو  ةثالث 
، ةيضايرلا نيرامتلا  ةسراممو  نيخدتلاو ، مسجلا ، ةلتك  رشؤمو  يساردلا ،

مييقت ىتحو  لب  يضرملا ، خيراتلاو  رتوتلا ، رهاظمو  يفيظولا ، عضولاو 
ترج نمم  صخش  لك  ءاملعلا  لأس  مث  يحصلا ؛ هعضول  هتاذ  صخشلا 

. كتايح »؟ يف  ياغ  يكإ  كيدل  له  : » مهعاضوأ ةسارد 
؟ ءاملعلا فشتكا  اذام  ملعت  له 

لهتسم يف  ياغ  يكإ  دوجو  اوركذ  نمم  ةساردلا ، يف  نيكراشملا  نأ  نَّيبت 
ناكو ام ، ًالمع  نوسراميو  نيملعتملاو  نيجوزتملا  نم  اًبلاغ  اوناك  ةساردلا ،
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رتوتلا تايوتسم  تناك  امك  ىوتسملا ، يلاع  يحصلا  مهعضول  مهمييقت 
ةضفخنم . مهيدل 

؟ تاونس عبس  ترمتسا  يتلا  ةساردلا  ءاهتنا  دعب  ةجيتنلا  تناك  اذام 
مهتايح يف  ياغ  يكإ  مهيدل  نيذلا  صاخشألا  نم  ةبسن 95 %  تناك 

! ءايحأ
ىلع اولظ  نيذلاو  ياغ ، يكإ  مهتايح  يف  سيل  نيذلا  صاخشألا  ةبسن  امأ 

َّدعتت 83 %. ملف  ةايحلا ، ديق 
؟ ةيضاملا ةنسلا  يلسيل  ُتيدهأ  اذام  ملعت  له 

، امهتيوطو ةيئاشنإلا ، جذامنلا  قرو  نم  نيتقاطب  تعنص  ياغ .  يكإ  ةقاطب 
ينتفلك ريرسلا .  يبناج  ىلإ  نيتدوجوملا  نيتريغصلا  نيتلواطلا  ىلع  امهتعضوو 

ياغ يكإلا  هتقاطب  ىلع  انم  لك  بتكو  اًبيرقت ، تاتنس  ةرشع  ناتقاطبلا 
ليوحت : » يه تبتك  اهناكم .  يف  الك  نيتقاطبلاب ، انظفتحاو  هب ، ةصاخلا 
نيرخآلاو يسفن  ريكذت  : » انأ تبتكو  نييلبقتسم ،» ةداق  ىلإ  ةضغلا  لوقعلا 
. ةايحلا » ديق  ىلع  اننوك  درجمل  ديعس  نم ح  هب  عتمتن  ام  ىدمب 

؛ ريرسلا يبناج  ىلإ  نيتدوجوملا  نيتريغصلا  نيتلواطلا  ىلع  نيتقاطبلا  انكرتو 
ىلع هانبتك  ام  ىوتحم  رِّيغن  دق  اًنايحأو  انظاقيتسا ، روف  امهركذتن  يكل 

ءاهتنالا : » حبصيل ةزيجو  ةدم  يب  صاخلا  ياغ  يكإلا  ُترَّيغ  دقف  نيتقاطبلا ؛
ةداعسلا » . ةلداعم  فيلأت  نم 

؟ كلت ياغ  يكإلا  تارابع  انددح  اذامل 
اًحابص . انظاقيتسا  ببس  اهنأل 
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ددحتي ...اًحابص  كظاقيتسا  ىدل  كمامأ  ياغ  يكإ  ةقاطب  دوجو  دنع 
كراسم .

4

بئاجعلا دالب  سيلأ يف  ةصق  نم  هملعتن  نأ  نكمي  يذلا  ميظعلاو  طيسبلا  سردلا 

يتلمجب ددحم ، فده  دوجو  يف  ةلثمتملا  ياغ ، يكإلا  ةركف  ينرِّكذت 
 ) لوراك سيول  فلؤملل  بئاجعلا ، دالب  يف  سيلأ  باتك  نم  ةلضفملا 

:( Lewis Carroll
 ) عون نم  ةمستبم  ةطق  تدهاشو  قرط ، قرتفم  ىلإ  موي  تاذ  سيلأ  تلصو 

ةرجش . ىلع  سلجت  (  Cheshire
. كلسأ »؟ نأ  يغبني  قيرط  يأ  : » سيلأ اهتلأس 
. باهذلا »؟ نيونت  نيأ  ىلإ  : » ةطقلا تباجأ 

. يردأ » ال  : » سيلأ تباجأ 
. نيكلست » قيرط  يأ  مهي  ال  اًذإ ، : » ةطقلا تلاق 

5

ناسنإ لكل  ءيش  لك  ترمد  يتلاو  ناملألا  لابب  ترطخ  يتلا  ةبعرملا  ةركفلا 
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؟ ءاقبلل ببس  نود  فده ، نود  دعاقتلا ؟ ةركف  تتأ  نيأ  نم 
بهاذ . تنأ  نيأ  ىلإ  يردت  تمد ال  ام  كلست  قيرط  يأ  مهي  ال 

فرصتي دقف  لمعلا ، ناكم  يف  ةبيصع  مايأب  رمن  دق  اًعيمج  اننأب  كش  نم  ام 
انحنمي لمعلا  نكلو  انلامآ ، لمعلا  يف  انؤالمز  بِّيخي  دقو  ةيبصعب ، نوريدملا 

يف ةرئادلا  تاننسملا  نم  انعلتقي  وهف  دعاقتلا  امأ  هاجتالاو ، ءامتنالاو  فدهلا 
كنأ ول  امك  كسفنب  رعشتف  ةرخنلا ؛ ماظعلاك  طاشلا  ىلع  انب  يقليو  ملاعلا ،
اًدبأ . ةيناث ، هيلإ  باهذلا  دواعت  ناكم  الو  هلعفت ، ءيش  الف  ناكماللا ، يف 

؟ ةبئاص ةركف  عضولا  اذه  نأ  انل  ىءارت  اذامل 
؟ ةطخلا هذه  هلابب  ترطخ  يذلا  نم 

ناملألا .
يردي ثيح ال  نم  ماع 1889م  دعاقتلا  ةركفل  مهراكتبا  ناك  دقل  معن ،
نيمأت دعاقتلاب  دصقُي  ناكو  عيمجلل ، موهفملا  اذهل  سَّسأ  يذلا  وه  دحأ ،

امف نيتسلاو  ةسماخلا  اوغلب  نمل  بتاور  عفد  قيرط  نع  بابشلل  لمع  رغاوش 
اوتومي . نأ  ىلإ  لمع  يأب  اوموقي  يك ال  قوف ،

هيف شيعن  يذلا  ملاعلاو  ماع 1889م  ايناملأ  نيب  ريبك  قرف  ةمث  نكل 
اًماع . نيتسو  ةعبس  كاذنآ  رامعألا  طسوتم  ناك  دقف  ايلاح ،

Otto كرامسب (  نوف  وتوأ  ايناملأ  راشتسم  لاق  ماع 1889م ، يف 
لمعلا ىلع  نيرداق  ريغ  اوحبصأ  نيذلا  صاخشألا  (: »  Von Bismark
انذخأ اذف  ةلودلا ،» ةياعر  يف  قحلا  لماك  مهل  زجعلا ، وأ  نسلا  ببسب 

دقف رمعلا ، طسوتمو  دعاقتلا  نس  نيب  نالصفي  اناك  طقف  نيماع  نأ  نابسحلاب 
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فاشتكا لبق  كلذ  ناك  ذإ  كلذ ؛ لوق  كرامسب  ىلع  لهسلا  نم  ناك 
! اًماع نيعبرأب  نيلسنبلا 

نس وهو  دعاقتلل ، ايرسق  ايملاع  اًرايعم  فاطملا  ةياهن  يف  كرامسب  ددح 
يذلا نسلا  نم  هبرق  ىوس  ىزغم  نم  مقرلا  اذهل  نكي  ملو  نيتسلاو ، ةسماخلا 

يف لاونملا  اذه  ىلع  ىرخألا  ةروطتملا  لودلا  تعبات  مث  سانلا ، هيف  تومي 
يلاحلا . انرصع  ىلإ  اذكهو  ةقحاللا ، تاونسلا 

Purpose and Power in باتك (  نم  ذوخأملا  لودجلا  رهظُي 
(،  Harold Koenig غينيوك (  دلوراهل  (،  Retirement

نولازي ال  نيذلا  لاجرلل  ةيوئملا  ةبسنلا  دعاقتلا ، نوؤش  يف  صصختملا 
: ةنسلا بسح  كلذو  نيتسلاو ، ةسماخلا  زواجتي  رمعب  مهو  نولمعي 

1880م - %78
1900م - %65
1920م - %60
1930م - %58
1940م - %42
1960م - %31
1980م - %25
2000م - %16

: عئارلا هباتك  يف  هفصي  امك  دعاقتلا  خيرات  نم  عطقم  يتأي  اميفو 
دعاقتلا - ىلإ  رظنت  يكيرمألا  بعشلا  نم  ةريبك  ةبسن  تناك  ةيادبلا ، يف 
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نأ 50 - تاساردلا  ضعب  ترهظأو  .ةيبلس  ةرظن  يرسقلا -  دعاقتلا  اميس  الو 
نم ناك  اذإ  لمعلا  يف  نورمتسي  دق  نيتسلاو  ةسماخلا  نس  اوزواجت  نمم  % 60

(Activity Theory  ) ةيلعافلا ةيرظن  ىرتو  ...دعاقتلا  ليجأت  نكمملا 
جامدنالاب ةبغر  لمعلا  ىلإ  نينسملا  صاخشألا  ةجاحل  اًكاهتنا  ناك  دعاقتلا  نأ 

...ينهملاو يعامتجالا 
رثكأ ًالصفنم  ًاليج  اكيرمأ  يف  ِّنسلا  رابك  حبصأ  ةيملاعلا ، برحلا  دعبو 

بابشلا نوغلابلا  امأ  مهتامهاسمو ، مهتميق  رِّدقي  مل  يذلا  عمتجملا  ةيقب  نع 
دقف يضاملا ، يف  مهئابآ  لزانم  برق  مهتالئاعب  اونتعاو  اولمعو ، اوشاع  نيذلا 

ةفلتخم ةيالو  ىلإ  مهتداتقا  ام  اًريثك  يتلا  فئاظولا  ببسب  ًالقنت  رثكأ  اوحبصأ 
نم اًنمأ  رثكأ  ِّنسلا  رابك  حبصأ  هسفن  تقولا  يفو  دالبلا ؛ ءاحنأ  يف  وأ 

نوشيعي اوراصو  ليهأتلا ، جماربو  ةيدعاقتلا  تاشاعملا  ببسب  ةيلاملا ؛ ةيحانلا 
لضفبو ةيحصلا ، ةايحلا  طامنأو  يِّبطلا  مدقتلا  ببسب  َلضفأ ؛ ٍةحصب  لوطأ 

ىلع دامتعالا  ليلقتب  ِّنسلا  رابك  أدب  يحصلا ، مدقتلاو  رفاوتملا  ليومتلا 
Marc نامديرف (  كرام  فلؤملا  لوقيو  نيرخآلا ، ةرسألا  دارفأ  ةيقبو  ءانبألا 

غارفلا  ) اذه اولغتسا  دق  غارفلا  تاقوأ  يلواقم  َّنإ  (  Freedman
رابكل ةيبهذلا ) تاونسلا   ) نع مهتيؤر  ميدقتل  عاطقلا  اذه  اولخدو  يفاقثلا ،)

ِّنسلا .
ةكرش تشقان  امدنع  ماع 1951م ، يف  دوهجلا  هذه  حمالم  لوأ  ترهظ 
ةلمح حارتقا  اهل  ٍعامتجا  يف  (  Corning Corporation جنينروك ( 
عتمتلا ةيفيكب  رمعلا  نم  نيسمخلا  اوزواجت  نمم  سانلا  ةيعوتل  ةينطو  قيوست 

ىدل روعشلا  سرغو  هيفرتلا ، ميظعتب  ةيجيتارتسإلا  تناكو  مهغارف ، تاقوأب 
نيمأتلا تاكرش  تطرخنا  دقو  يعيبطلا ، مهقح  نم  اذه  َّنأب  اًعيمج  ِّنسلا  رابك 
ةفَّثكملا ةياعدلا  قيرط  نع  رمألا ؛ اذه  يف  ةيدعاقتلا  تاشاعملاب  ةطبترملا 
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نع لاصفنالا  ىلع  نينسملا  عجشُت  يتلا  دعاقتلل ، ريضحتلا  سوردل 
ةيادب هذه  تناكو  تاذلاب ، لاغشنالاو  كالهتسالا ، ىلع  زيكرتلاو  عمتجملا ،
علطتي يتلا  ةعتملاو  ءاخرتسالاو  ةحارلل  ةدم  حبصيل  دعاقتلا  ىلإ  ةرظنلا  لُّوحت 

نم ريثك  تلِذُب  دقو  هتايح ، ةليط  هلذب  يذلا  هدهج  ءاقل  يكيرمأ  ُّلك  اهيلإ 
َّنأ ةعيرذب  كلذو  هتاذ ، ِّدحب  ةميق  لمعلل  َّنإ  لئاقلا  أدبملل  يدصتلل  دوهجلا 

هجراخ اهتيبلت  نكمي  لمعلا  اهيطغي  يتلا  ةيعامتجالاو  ةيسفنلا  تاجاحلا 
لاحلا . ةعيبطب 

عوضوم اهفالغ  يف  مياتلا  ةلجم  تزربأ  سطسغأ 1962م ، / بآ يف 3 
نكل لاملاو ، تقولا  نم  ريثك  مهيدل  نمم  نييكيرمألا  نينسملل  عيرسلا  ومنلا 

يراقعلا رِّوطملل  نص  ةنيدم  نع  ةلاقملا  تثدحتو  عمتجملا ، يف  مهل  ناكم  ال 
ىلع ةنيدملا  هذه  زِّكرت  ثيح  نينسملل ، ةصصخم  ةنيدم  يهو  بيو ، ليد 
ةروص يف  لُّوحت  ةطقن  نوكتس  اهَّنأو  ىرخأ ، نكامأو  انوزيرأ  يف  غارفلا  تاقوأ 

جئاتنلا تناك  لعفلابو  تاذلا ، ِّبحو  ةعتملا  نمز  حبصيل  دعاقتلل  اكيرمأ 
نوضاقتي نيذلا  لاجرلا  نم  دعاقت 5 %  ماع 1951م  يفف  ًةلهذم ؛

ماع 1965م يفو  غارفلاو ، ةحارلا  ىلإ  اًيعس  يعامتجالا ؛ نامضلا  تاصصخم 
دعاقتلل سيئرلا  ببسلا  يه  ةحارلا  َّنأ  ىلإ  ةحيرشلا  كلت  نم  راشأ 17 % 

نودعاقتي مهَّنإ  لاجرلا  نم  لاق 50 %  ماع 1982م  لولحبو  لمعلا ، نم 
غارفلاو . ةحارلل  اًيعس 

اذه اوعبتا  نيذلا  ِّنسلا  رابك  ضعبل  ةيباجيإ  جئاتن  رمألا  لمح  امنيبو 
تارتوتلاو لماحتلاو  تاذلا  ِّبح  يف  نيريثك  قارغتسا  ىلإ  اًضيأ  ىدأ  قيرطلا ،

ةايحو عمتجملا  يف  ةمهاسملاب  روعشلا  مدعو  رجضلا  اًضيأو  بابشلا ، عم 
نيرخآلا .
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: ةيساسأ رومأ  ةثالث  ركذتن  انوعد 
ٍناكم يأ  يف  نيرشعلا  نرقلا  لبق  دوجو  هل  نكي  مل  ديدج  موهفم  دعاقتلا 

يأ يف  رشع  عساتلا  نرقلا  لبق  دوجو  هل  نكي  ملو  ايناملأ ، ءانثتساب  ملاعلا  نم 
ناكم .

ٍريثك يف  وأ  ًالثم ، ةينابايلا  اوانيكوأ  يف  هل  دوجو  ال  يبرغ ، موهفم  دعاقتلا 
، ٍموي َّلك  فلوجلا  كانه  نونسملا  بعلي  الو  يمانلا ، ملاعلا  قطانم  نم 

مهعمتجمو . مهرسأل  مهيدل  ام  ميدقت  يف  نورمتسيو 
انَّنأ ةحيحص : ريغ  تاضارتفا  ةثالث  ىلع  موقي  وهف  صقان ، موهفم  دعاقتلا 

تاقفن لمحت  اننكمي  هَّنأو  جاتنإلا ، نم  ًالدب  ٍءيش  يأ  لعف  مدعب  عتمتسن 
نيرخل عفدلا  ىلع  نورداق  انَّنأو  دوقعل ، لام  بسك  نود  ديغرلا  شيعلا 

دعاقتلا . دعب  لاملا  ينجل  يعسلا  مدع  لباقم  دوقعل 

6

اهتيأ دق  نوكت  ..رييغتلا  ةيلمع  طسو  نوكت  امدنع 

زئاحلا بتاكلا  وهو  نوسكين ، سيئرلل  تاباطخ  بتاك  ريفاس  مايلو  ناك  »
نينثا اهيف  بتك  يتلا  زميات  كرويوين  ةفيحصل  هتالاقم  نع  رزتيلوب  ةزئاج 
نيترم ةفيحصلا  ةيحاتتفا  هتباتك  نم  اًماع  نيرشعو  ٍةينامث  دعبو  اًماع ، نيثالثو 

نأ ررق  ةيزيلكنإلا ، ةغللاب  ريهشلا  دحألا  دومع  ىلإ  ةفاضإلاب  عوبسألا ، يف 
نيعبسلاو . ةسماخلا  نس  يف  يف 2005م  هذه  لمعلا  ةحفص  يوطي 
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ةروصلاب دعاقتلا ) نس   ) ىلع تاونس  رشع  رورم  دعب  ريفاس  دعاقتي  مل 
نع ىلخت  يأ   ) عوبسأ َّلك  دحألا  دومع  ةباتك  ىلع  اًبظاوم  يقب  لب  ةيديلقتلا ،

ٍتاونس عبرأ  اناد  ةسسؤم  ةسائر  ًةديدج ؛ ًةفيظو  ىلوتو  تايحاتتفالا ،) ةباتك 
لمعلا هَّنإ  ماع 2009م ؛ سايركنبلا  ناطرسب  هتباصإ  رثإ  هتافو  ىتح  ىرخأ 

ريخألا . سفنلا  ىتح 
نيترم تايحاتتفالا  ةباتك  نع  ريفاس  ىلخت  امدنع  هَّنأ  وه  هلوق  دوأ  ام 
رياني / يناثلا نوناك  رهش  نم  نيرشعلاو  عبارلا  موي  ريهشلا  مويلا  يف  ايعوبسأ 
ٍتوص ةياهن  كلت  تناك  دقف  ةريبك ! لمأ  ةبيخب  سانلا  رعش  ماع 2005م ،

ال  ) ناونعب اهنع  ةيحاتتفا  بتك  ةبسانملا ؟ كلت  عم  ريفاس  لماعت  فيكف  يوق ،
: تافطتقملا ضعب  يتأي  اميفو  اًدبأ !) دعاقتت 

يف هتكراشمب  ًةيملع  ًةروث  أدب  يذلا  نوستاو  سميج  لبون ؛ ةزئاج  زئاح  ناك 
ٍتاونس عضب  ذنم  لاق  امدنع  يعم  اًحضاو  يوونلا ، ضمحلا  ةينب  فاشتكا 
. رمضيس » هَّنف  الإو  نيرمتلا  ىلإ  ٍةجاحب  غامدلاف  اًدبأ ، دعاقتت  ال  : » تلخ

مل دومع ؟ نم 3,000  رثكأ  دعب  تايحاتتفالا  ءارق  عِّدوأ  اذامل  اًذإ ،
ام ينَّنف  يرمع ، نم  نيعبسلاو  ةسماخلا  يف  يِّنأ  عمو  كلذل ، دحأ  ينعفدي 

لوح ريخألا  يلاقم  يظح  دقو  يسايسلا ، للملا  يناعأ  الو  ٍةديج ، ٍةلاحب  ُتلز 
لمعلا . نم  اًماع  لالخ 32  ديربلاب  دودر  ربكأب  بويأ ، رفسو  يمانوست  ملظ 

تانالعإ ليكو  عم  ٍةلباقم  يف  لمعلا : يف  يرارمتسا  ببس  انه  ركذأس 
هبشأ اًئيش  لجرلا  يل  لاق  اًماع ، نيسمخ  ذنم  نوتراب ، سورب  ةخوخيشلا ،
يتلاو ٍةديدج ، ٍرومأب  ضوخلا  يف  رارمتسالا  ىلإ  ةجاحلا  نع  نوستاو  ةحيصنب 

دقل رَّيغتت ،» َتنأف  رييغتلا  روط  يف  نوكت  امدنع  : » لاق ذإ  اهيف ، تقرغتسا 
نيحلا . كاذ  ذنم  هيلإ  هبسنأ  تلز  ام  ٍروثأم  ٍلوقب  جرخ 
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كتايح رييغتل  ططخ  لب  اًدبأ ، دعاقتت  ال  نيتحيصنلا : نيتاه  انعمج  ام  اذإو 
ربتختسف ةكباشتم ، كيدل  يبصعلا  كابتشالا  طاقن  ىلع  ةظفاحملل  ةينهملا 

يف ريكفتلا  يف  اًضيأ  ءارقلا  بغري  دقو  هُتكلس ، يذلا  راسملا  كسفنب 
رمعلا . لوطل  ةيجيتارتسإ 

عقوتملا رمعلا  طسوتم  عفترا  يضاملا  نرقلا  يفف  َلوطأ ، ٍةايحب  اًعيمج  عتمتن 
ناطرسلا ضارمأل  يلبقتسملا  جالعلا  عمو  ىلإ 77 ، رمع 47  نم  نييكيرمألل 

ميمرتو ةينيجلا ، ةسدنهلا  عورف  روطت  عمو  ةيغامدلا ، ةتكسلاو  بلقلا  ضارمأو 
نوكيسو ضرملا ، شانلا  ليجلا  بنجتيس  ءاضعألا ، عرزو  ةيعذجلا  ايالخلا 
. نيعبسلا )  ) رمعل سَّدقملا  باتكلا  دودح  عفدو  هسفن  ميمرت  هرودقمب 

، هقيرط غامدلا  لضيو  لهرتيس  مسجلا  ناك  اذف  كلذ ؟ نم  ضرغلا  ام  نكل 
َّنف اذل  عمتجملاو ؛ سفنلا  ىلع  اًئبع  حبصيس  رمعلا  لوط  َّنأ  اذه  ينعيسف 
لقعلا . ةايح  ىلع  فاحن  امدنع  ايقيقح  ىنعم  بستكيس  مسجلا  ةايح  ديدمت 
يف امك  اًمامت  ةايحلا ، رخآ   ) يف زيفحتلاو  بيردتلا  ةداعإ  انيلع  بجيو 
يف بيردتلا  ةداعإ  ىلإ  ةجاحلا  عم  نوصقارلاو  نويضايرلا  لماعتيو  اهتيادب ،)
يف نوريدملاو  تاينيعبرألا ، يف  لامعلاو  مهرمع ، نم  تاينيثالثلا 

تايصخش رابكو  نويميداكألاو  تاينيتسلا ، يف  ةساسلاو  تاينيسمخلا ،
فيفخت ةياوهب  ءدبلاب  انه  ةعدخلا  نمكتو  تاينيعبسلا ، يف  مالعإلا  لئاسو 

ةمهم اهتفصب  دعب  اميف  هيلإ  جاتحن  ام  وهو  اًركبم ، ةينهملا  انتايح  يف  داهجإلا 
شعنملا طارخنالا  هعم  كرتن  اننكل  لمعلا ، كرت  اننكمي  لقعلا .  نيرمتل  ةيئاهن 

لقعلل . ديفملاو 
ٍسامحب نطنشاو  ةموكح  تمسقنا  ماعل 2005م  يحاتتفالا  ءاتشلا  يف 

ليجل يعامتجالا  نامضلا  تاباسح  ةيامحل  ٍةليسو  ىلإ  ةجاحلا  نأشب  يبزح 
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هذه علتبنس  ًالجآ  مأ  ًالجاع  نكل  ماع 2040م ، يف  يلاحلا  تاينيرشعلا 
فوخلا . نم  ررحتلا  وه  يصخشلا  يداصتقالا  نمألاف  ةصاصرلا ،

ديدجتلاف يعامتجالا ؟ طاشنلا  تاباسحل  اَّنم  نوريثك  ططخي  فيك  نكل ؛
ةيرارمتسا نيمأت  يدؤي  الو  ةديدجلا ، ةموكحلا  مامتها  بلص  يف  سيل  يركفلا 

ةطشنألا ساسأ  ءاسرب  موقن  امنيبو  زجع ؛ يأ  قيمعت  ىلإ  يعامتجالا  لعافتلا 
مث نمو  دعاقتلا ، ةركف  فيخست  ضفرن  ةيلاحلا ، نهملا  مضخ  يف  ةيلبقتسملا 

ةشعنملا . ديدجتلا  حايرل  ضُّرعتلا  ةصرف  انتوفت 
باصعألا ملع  نكمتيس  انتايح ، ةلاطإ  ىلإ  ةينيجلاو  ةيبطلا  مولعلا  يدؤتس 

كلت نم  عيمجلا  ديفتسي  نأ  بجيو  ةخوخيشلا ، يف  اًقيشر  انلقع  لعج  نم 
لبقتسملا . يف  ةيلقعلاو  ةيئايزيفلا  اياطعلا 

، ةايحلا يف  اًطرخنم  ىقبتل  لمعلاو  مُّلعتلاو  رييغتلا  روط  يف  نوكت  امدنع 
مَّدقتتو . ملعتتو  رَّيغتت  تنأف  طقف  اهدنع 

نم مهأ  يهو  موي ، َّلك  ةيناجملاو  ةطيسبلا  اياطعلا  نم  اًريثك  لمعلا  انل  مِّدقُي 
، اقح ٍةينغ  ٍةايح  شيع  ىلع  اندعاست  اهَّنأل  لمعلا ؛ بتار  كيش )  ) ىلع ٍمقر  يأ 

يساقلا ملألا  ىلع  ٍةيضرم  ٍةفيظو  ءارج  نم  اهب  رعشن  يتلا  ةيرحلا  بلغتتو 
موي . يأ  يف  غارفلل 

7

عبرألا لمعلا  تاملك 
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! ءازجأ ىلإ  همّسقن  انوعد  لمعلا ؟ اذامل 
، بيساوحلاو تنرتنإلا ، لبق  ماع ؛ نويلم  فلخلا 1 . 2  ىلإ  دعن  انوعد 
، ندملا لبقو  كفالسأو ، كدادجأو ، كئابآ ، لبقو  فحصلاو ، زافلتلاو ،
، سبالملاو ءاوضألاو ، ةيئاوهلا ، تاجاردلاو  تارايسلاو ، ينابملاو ،
، رانلا لبقو  جاوزلا ، لبقو  مالكلاو ، نفلاو ، ىقيسوملا ، لبقو  تارهوجملاو ،

هفرعن . ٍءيش  ِّلك  لبقو  حالسلاو ،
بارتلاو . ءاملاو  راجشألا  ةغرافلا ؛ ضرألا  ىوس  كانه  نكي  مل 

نكنل نكل  ةيقيرفألا ، لوهسلا  ىلع  انرهظ  ٍةَّرغ ، نيح  ىلعو  مث ، نمو 
الو ناريطلا  ىلع  نيرداق  ريغ  انَّنإ  ذإ  ًاليوط ، رمتسنس  انَّنأكو  ُدبي  مل  نيقداص ،

، ةمتعلا يف  ةيؤرلا  اننكمي  الو  ةريبك ، اًنانسأ  الو  بلاخم  كلتمن  الو  ةحابسلا ،
، يزنابمشلا ىلع  بلغتلا  ىلع  انل  ةردق  الو  نرقلا ، ديحو  نم  عرسأ  يرجلا  الو 

نوكنس انَّنأ  ادب  سكعلا  ىلع  لب  انرارمتسا ، تالهؤم  نم  اًريثك  لمحن  الو 
نانسألاو ةمخضلا ، بلاخملا  تاذ  ةسرتفملا  ةقالمعلا  رومنلاو  دوهفلل  اًماعط 

اًشنإ . لوطب 12  ةعطاقلا 
يف ةايحلا  ديق  ىلع  انيقب  ماع ، نويلم  دعبو 1 . 2  اذه ، نم  مغرلا  ىلعو 
نم ريثك  اهعمو  بكوكلا ، ىلع  ًةرطيسم  تناك  يتلا  تاييدثلا  تضرقنا  نيح 

نامزألا . كلت  يف  ًةدوجوم  تناك  يتلا  ىرخألا  تاناويحلا 
غامدلا هَّنإ  انناذآ ؛ نيب  بتخم  وهو  ارس ، انيدل  َّنأ  ينعي  هَّنإ  اذه ؟ ينعي  اذام 

ىلع اندعاس  نم  وهو  هتمرب ، نوكلا  يف  اًديقعت  رثكألا  وضعلا  يرشبلا ،
بكوكلا . ىلع  ةرطيسلا 

رشبلا ددع  امنو  ماع ، نويلم  ذنم 1 . 2  انتغمدأ  مجح  فعاضت  دقل 
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كانهو . انه  نيرثانتم  ٍتائم  ةَّدع  ناك  نأ  دعب  ةمسن ، تارايلم  ةعبس  زواجتيل 
امدنع جراخلا  يف  غرافلا  ماعنلا  ضيب  كرتن  فيك  انفشتكا  انتغمدأ  ةطاسوب 

يف هايملا  عيمجتل  ضرألا  يف  ءافوجلا  يصعلا  عضن  فيكو  راطمألا ، لطهت 
حامرلا لثم  ديصلا  تاودأ  انروط  ةغمدألا  كلت  ةطاسوبو  فافجلا ، ددم 

ٍةردق ءانبو  ًةغل  انروط  اهتطساوبو  اهموحل ، لوانتو  تاناويحلا  لتقل  رجانخلاو 
ىلع دامتعالاو  لئابق  يف  شيعلاب  ةغمدألا  هذه  تأدب  اننيب ؛ لصاوتلا  ىلع 
يف ةبغرلاو  فطاعتلا  ةغمدألا  كلت  ترَّوط  مث  نمو  تاعمتجم ، يف  نيرخآلا 

اًضيأ . انب  اونتعي  يكل  ةليبقلا ، يف  نيرخآلا  ةياعر 
هَّنأل - بكوكلا ؛ ىلع  ًةيعامتجا  عاونألا  رثكأك  انومن  ساسأ  انتغمدأ  تناك 

رهظُتو تومتس ، كَّنف  نيحلا  كلذ  يف  ايعامتجا  نكت  مل  اذإ  ٍةطاسب -  ِّلكبو 
انتداعسل ربكألاو  ديحولا  عفادلا  يه  ةيعامتجالا  انتالاصتا  َّنأ  مويلا  تاساردلا 

.
نم ناك  يذلا  هباتك  يف  تربليج ، لايناد  زميات  كرويوين  فلؤم  بتك  دقو 
Stumbling on ةداعسلاب رُّثعتلا  اًعيبم  رثكألا  بتكلا 

ىلإ جاتحأسف  كتداعس ، رادقمب  ؤبنتلا  ُتدرأ  اذإ  ((: »  Happiness
وأ كتحص  وأ  كنيد  وأ  كسنج  نع  لأسأ  نل  كنع ، ٍدحاو  ٍءيش  ةفرعم 

. كتلئاعو » كئاقدصأب  كتاقالع  ةوق  نع  لأسأس  لب  كلخد ،
َّلج يضقت  الأ  ترام ؟ لوو  يف  لمعت  كَّنأ  ينعت  اذام  اًمئاد : سانلا  ينلأسي 

؟ تاباطخلا ءاقلإو  بتكلا  ةباتك  يف  كتقو 
يف لزنملا  يف  تسلج  نإ  نونجلاب  باصأس  يننإ  مهل  لوقأ  لاحم ، ال ،

ةيمهألاف ةدحولاب ؛ رعشأسو  مويلا ، لاوط  ةشاشلا  مامأ  اًرمستم  ٍةملظم  ٍةفرغ 
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نم انمايأل ، ءارثلا  فيضُي  ام  هَّنإ  ايعامتجا ، اًرمأ  هنوك  يف  وه  لمعلل  ةيقيقحلا 
لمعلا تائيبو  ةيميلعت ، تارود  عابتاو  تالصاوملا ، يف  كراشتلا  لالخ 
لئاسرو ءاغصإلا ، تاعومجمو  تارمتؤملاو ، ةيريخلا ، تالمحلاو  ةحوتفملا ،

ءدبو ةعمجلا ، موي  ةيعامجلا  راطفإلا  تابجوو  ينورتكلإلا ، ديربلاب  نانتمالا 
، ةرادإلا تاعومجم  ءاذغو  لامعألا ، بتك  يداونو  مهضعب ، ريدقتب  تاءاقللا 

تاسايس ةفرعم  ىتحو  اًعم ، باعلألا  ةلاص  ىلإ  باهذلاو  فراعتلا ، ءاشعو 
عامتجالا .

لمعلا رفويو  نييعامتجا ، نوكن  نأ  ريغ  نم  ءادعس  نوكن  نأ  نكمي  ال 
يسيئرلا . يعامتجالا  زيفحتلا 

ةلكيه
، يرفنيو اربوأو  امابوأ ، كارابو  يز ، ياجو  تيفاب ، نراو  نم   ٌ ّلك كرتشي  َميف 
، امال يالادلاو  سيرينيج ، يد  نيلأو  ونوبو ، جريبركوز ، كرامو  تيب ، داربو 

؟ ستيغ ليبو 
مهف رخآ ؛ رمأ  ةمث  نكل  لاحلا ، ةعيبطب  ريهاشملاو  ءاينغألا  نم  مهَّنأ  يف 
ىنغأ عيطتسي  الو  لقأ ! الو  رثكأ  ال  عوبسألا ، يف  ةعاس  مهيدل 168  اًعيمج 

َّنف مث  نمو  عيبلل ؛ سيل  تقولاف  تقولا ، نم  ديزم  ءارش  ملاعلا  يف  لجر 
ةيفيك نع  امنإ  تقولا  نم  ديزم  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  نع  سيل  لاؤسلا 
اننكمي نكل  رثكأ ، ٍتقو  ىلع  لوصحلا  اننكمي  ال  تقولل ، لاَّعفلا  رامثتسالا 
ةيلكيهلا . هذه  لمعلا  رفويو  هجو ، لضفأب  انتايح  مدخي  امب  انتقو  ةلكيه 

: هيلإ يمرأ  ام  حيضوتب  يل  اوحمسا 
ماسقأ ةثالث  ىلإ  اهميسقت  ةيناكمإ  يف  ةعاس  ةيلامج 168  نمكت  ًالوأ ،
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: ةمات ةلوهسب 

عوبسأ . َّلك  ةعاس  نيسمخو  تس  نم  ريداقم  ةثالث  كيدل  انيناهت !
، ةعاس ضرألا 168  ىلع  ٍصخش  ِّلك  ىدل  ٍةيعوبسأ ، ٍةلطع  ِّلك  دعب 

تقولا َّنأل  ةيعوبسألا ؛ ةلطعلا  ءاهتنا  درجمب  اهنم  ٍةعاس  ِّلك  ةيضمت  مهيلعو 
دوجومو لهسو   ٌ ّرح موهفم  وهو  ةايحلا ، ىضوف  مظنيل  هانعضوو  هانعدتبا  رمأ 

هانرده . اذإ  ٍملأب  رعشن  الو  ...ماودلا  ىلع 
، ردقلا اذهب  مونلا  اًمود  يننكمي  الو  ٍةليل ، َّلك  ٍتاعاس  ينامث  مونلا  ُّبحأ 

كانه ناك  اذإ  الإ  انتحصل ، ةيرورض  اهَّنإ  لوقت  اهعيمج  ثوحبلاو  ءابطألا  نكل 
، شارفلا ىلإ  مهباهذ  تقو  سانلا  مظعم  راتخي  ةدالولا ؛ يثيدح  لافطأل  ةياعر 
نم ٍلايل  عبس  ةفلكت  ام  اًذإ ، ..هرايتخال  لاجم  الف  لمعلل  ضوهنلا  تقو  امأ 

؟ عوبسألا يف  تاعاس  ينامث 
ةعاس . اهَّنإ 56 

ةعاس . نيسمخلاو  تسلا  رادقم 
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يلع َّنأ  نم  مغرلا  ىلعو  ترام ، لوو  يف  ٍلماك  ٍماودب  ٍةفيظو  يف  ُلمعأ 
نم ةرايسلا  يتدايق  تقو  نِّمضُأ  ينَّنف  عوبسأ ، َّلك  ًةعاس  نيعبرأ  لمعلا 
امبرو هيلإ ، بهذأو  لمعلا  يف  ركفأ  انأف  اًضيأ ؛ ًالمع  هتفصب  هيلإو  بتكملا 

هَّلك اذه  ُّدعأ  لمعلا ، صوصخب  ام  ٍصخش  عم  فتاهلا  ىلع  اًتقو  كلهتسأ 
، ينورتكلإلا ديربلاب  اًريدم  وأ  لمعلا  يف  ًاليمز  لسارأ  اًنايحأو  لمعلا ، نمض 

نكمي عومجملا  يفو  ليللا ، يف  لمعلاب  ةقلعتملا  رومألا  ضعب  زجنأ  امبرو 
؛ عوبسألا تاقوأ  تاميسقت  نم  ةيناثلا  ةصحلا  ينفلكي  اذه  يلمع  َّنإ  لوقلا 

ةعاس . نيسمخو  اتس  يأ 
تاعاسلا نم  ةيناثلا  ةصحلا 

رادقمو مونلل  رادقم  سانلا ؛ نم  نيلماعلا  مظعم  ىلع  رمألا  اذه  قبطني 
تس نم  رادقم  كيدل  ذإ  يقبتملا ؛ مهملا  رادقملا  انه  ىقبيو  لمعلل ،
تس نم  لقأ  لمعت  وأ  مانت  َتنك  اذإ  امأ  ةيقبتم ، ةلماك  ًةعاس  نيسمخو 

َّيدل . يقبتملا  نم  ربكأ  كيدل  يقبتملا  ثلثلا  نإ  ذإ  كرابمف ! ًةعاس  نيسمخو 
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كيدل . يقبتملا  ثلثلا  رادقم  اذه 

يتلا ةدملا  اهَّنإ  عوبسأ ! َّلك  ةيقبتملا  تاعاسلا  نم  ثلثلا  ةصح  كيدل 
وأ ءاقدصألا ، عم  تقولا  ةيضمت  وأ  ءاشعلا ، لوانتل  باهذلا  اهيف  كنكمي 
ىلإ باهذلا  وأ  كقيرف ، يف  مدقلا  ةرك  بعل  وأ  كلافطأ ، عم  مالفألا  ةدهاشم 
قيرف بيردت  وأ  نطولاب ، لاصتالا  وأ  ءاقدصألا ، ةفتاهم  وأ  لاقثألا ، عفرل  ٍدان 

ىلإ عامتسالا  وأ  يهاقملا ، يف  ةباتكلا  وأ  كنبا ، هيف  بعلي  يذلا  لوبسيبلا 
رهسلا . وأ  ىقيسوملا ،

اذكهو لمعلا ، تاعاس  رادقم  لضفب  تاعاسلا  نم  ثلثلا  اذه  بسكن 
بسكنف انتقو ، ةلكيه  لضفب  ٍرمثم  وحن  ىلع  انتاقاط  رمثتسنو  زِّكرن  انَّنف 

هذه انل  حيتي  نم  وه  لمعلاو  تاعاسلا ؛ نم  يقبتملا  ثلثلا  يف  انتعتم  عِبشُنو 
ةلكيهلا . هذه  فيلاكت  عفدي  نم  وه  لمعلاو  ةلكيهلا !

يف عست  ىلإ  تاعاس  سمخ  نم  لمعن  امدنع ال  ةعمجلا ، ىلإ  نينثإلا  نمو 
نحنف لمعلا ، ىلإ  ةساملا  ةجاحلاب  رعشنسو  ًةيبابض ، انتايح  حبصتس  انعيباسأ ،

عم رومألا  كلت  ةنزاوم  ىلإ  ٍةجاحبو  يعامتجالا ، زيفحتلاو  لاملا ، ىلإ  ٍةجاحب 
لافطألاو . ءاقدصألاو  ةلئاعلا  عم  تقولا  ءاضق 

دقف انأ  امأ  عوبسأ ؛ َّلك  ثلثلا  ةصح  ءاضق  اهيف  ديرت  يتلا  ةقيرطلا  يف  رِّكف 
نم تضم  ٍتاونس  رشع  رخآ  يف  تاعاسلا  نم  ةيقبتملا  ثلثلا  ةصح  تلغش 
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ةباتكو ،  awesomethings.com 1000 عقوم ةباتك  يف  يتايح 
، هتاممتمو (  The Book of Awesome ) ةعورلا نع  باتك 

ةداعسلا دهعم  تسسأو  لمعلا ، شروو  تارضاحملا  نم  اًريثك  ُتمَّدقو 
ترَّوطو (،  Institute for Global Happiness يملاعلا ( 

، هؤرقت يذلا  باتكلا  اذه  ألمت  راكفأ  يهو  ةديعس ، ةايح  شيع  لوح  راكفألا 
! اهقيبطتب يتقو  ةيضمت  يتلواحم  لالخ  اذه  ُّلك 

تاونس . رشع  ةلماك  ةصح  تامامتهالا  كلت  ينتفلك  دقل 
نم ةثلاثلا  انتصح  ءاضق  يف  انقحو  انتجاح  وه  هيلإ  يمرأ  ام  َّنف  اذكهو ،
نم ةثلاثلا  كتصح  يضمت  فيك  فرعا  اذل  انفغش ؛ ريثي  ام  ىلع  تقولا 

اهُّبحت . ٍرومأ  يف  اهتيضمت  ىلع  صرحاو  تقولا ،
زيفحت

ةقيرطلا ُّبحأو  تاونس ، ثالث  رمعب  راغصلا  لافطألا  عم  لماعتلا  بحأ 
لفط قِّدحي  ذإ  ىلوألا ؛ ةَّرملل  ملاعلا  نوري  مهف  اهب ، ملاعلا  نوري  يتلا 

ةشهدلا هرمغتو  ٍةعاس ، فصنل  فيصرلا  ربعت  ٍةرشح  يف  ثالثلا  تاونسلا 
ةحئارو ريهامجلا  ريدهو  يصعلا  ةعقرق  يف  قرغتسيف  لوبسيب ، ةارابم  ةدهاشمل 
يفلخلا ءانفلا  يف  ءابدنهلا  فطق  يف  رهظلا  دعب  ام  يضمي  دقو  راشفلا ،

روعش دوجو  َّنف  كلذل  ءاشعلا ، ةدئام  طسو  ءاملا  نم  ٍبوك  يف  اهعضيل 
! كلخاود يف  عباقلا  ثالثلا  تاونسلا  لفط  جارخإ  نم  عون  وه  زيفحتلا 

دق فسأللو  لمعلا ، يف  انلوح  نم  ةرشتنملا  ةريغصلا  تاَّرسملا  تائم  كانه 
موي امدنع  ٍموي ، َّلك  ةطيسب  ةديدع  تاَّرسم  انل  رفوي  لمعلا  نكل  اهلفغن ،

، كل ةخسانلا  حلصي  يذلا  لجرلاو  عامتجالا ، يف  هتلق  ٍءيش  رثإ  عيمجلا 
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امدنعو كل ، ٍحاتم  ٍفقوم  لضفأ  يف  كترايس  نكرتل  ءادغلا  لوانت  نم  ةدوعلاو 
حيتافملا ةحول  ىلع  ٍراصتخا  ىلإ  كدِشرُي  ٍلمع  ليمزو  اًرِّكبم ، عامتجالا  يهتني 
روعشلاو بتكملا ، خبطم  يف  ةيقبتم  ةكعكو  كبساح ، ىلع  لمعلا  ليهستل 

ٍلمع زاجنب  كملعو  ددحملا ، تقولا  يف  ريبك  عورشم  ءاهنإ  رثإ  عئارلا 
كداليم . ديع  ةبسانمب  كلمع  ةرجح  مهدحأ  نِّيزي  امدنعو  ٍميظع ،

يف ًةيناث  نيثالث  ءاضق  عيمجلا  نم  بلطأ  تاكرشلا  ىلإ  ثدحتأ  امدنع 
ٍتاقاطب انكرت  دق  نوكنو  لمعلا ؛ يف  مهعم  ثدح  امم  ٍعئار  ٍدحاو  ٍءيش  نيودت 

دحأ عم  مهتاقاطب  ةلدابم  سانلا  نم  بلطأ  مث  اًمدقم ، مهيسارك  ىلع  ًةريغص 
مامأ تاقاطبلا  هذه  ىلع  بتُك  ام  أرقنل  اًقباس ، هيلإ  اوثدحتي  مل  نمم  مهئالمز 
اًعم . ةولحلا  ءايشألا  فالآ  لصحت  ىتح  ٍناوث  ُّرمت  الو  دعب ، اميف  ةفرغلا 

ىلإ ةجاح  ةمث  نوكي  الف  ةيالغلا ، يف  قبتم  نخاس  ءام  كانه  نوكي  امدنع  »
«، كنم رثكأ  هب  عمتجتس  يذلا  صخشلا  رخأتي  امدنع  «، » هايملا نيخست 

. ريدملا » كركشي  امدنع  »
ءايشأ فاشتكاو  ملعتلل  اًناكم  انحنمي  لمعلا  َّنأ  يف  انه  ةركفلا  نمكت 

؛ لمعلا يف  انءالمز  فِّظون  نحن ال  ةياهنلا  يفو  انملاعو ، انتايحب  ةقلعتم  ةديدج 
ال يتلا  راكفألاو  تاربخلاو  تايفلخلاو  رامعألا  فلتخم  كانه  نوكيس  اذل 

ةلئاعلاو . ءاقدصألا  نم  اًمود  اهيلع  لوصحلا  اننكمي 
ةبرجت لامكتساب  انل  حمسي  الو  ةيؤرلاو ، ملعتلا  اذه  دعاقتلا  برضي 

انملاعل . زيفحتلا 
ةصق

نوج ثدحت  امدنع  بلقلا ؛ تابرض  ميظنت  زاهج  رِكُتبُا  ماع 1899م  يف 
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British Medical ةيناطيربلا (  ةيبطلا  ةلجملا  يف  مايليو  كام  ردنسكلأ 
نم ناسنإلا  بلقل  ةيئابرهكلا  ةضبنلا  نع  جتني  ام  فاشتكا  نع  (  Journal

هئاطعب بلقلل  ضبنلا  ةداعإ  اننكمي  ىرخأ : ٍتاملكبو  نيطبلا ،) ضابقنا  )
زاهج نم  ةرِّكبم  ةخسن  ترهظ  يضاملا  نرقلا  تاينيرشع  يفو  ةقاط ! ةعفد 

اذه ناكو  رادجلابو ، ناسنإلا ، بلقب  لصوي  ثيحب  بلقلا ، تابرض  ميظنت 
اهنيح . لمألا  عطقني  ذإ  ..ةقاطلا  عاطقنا  تقو  ءانثتساب  اًعئار ! اًرمأ 

ةدالولا ثيدح  عيضر  ذاقنإل  ةرِّكبملا  ةخسنلا  هذه  اومدختسا  كلذ  عمو 
، لفطلا بلق  َّقد  قئاقد  رشع  دعبو  ةيلارتسألا ، ينديس  يف  ماع 1928م  يف 

ميظنت زاهج  يف  ركذُي  روطت  ثدحي  ملو  ةاجنلل ، ةيناكمإ  ترهظ  ًةأجفو 
ملو ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلاو  يضاملا  نرقلا  تاينيثالث  نيب  بلقلا  تابرض 
نظ دقف  اهمادختسا ، رظُح  دقل  اذامل ؟ قيوست ، وأ  ةديدج ، ةينقت  هيلإ  فضُت 

ةركف مهبجعت  ملو  ىتوملا ،) ييحي   ) بلقلا تابرض  ميظنت  زاهج  َّنأ  سانلا 
داع اًريخأو  يبموزلا .  مالفأ  نم  اًريثك  اودهاش  دق  مهَّنأ  ودبيو  ةعيبطلاب ، ثبعلا 
 ) كينورتديم ىعدُت  ٍةكرش  لضفب  رشتناو  تاينيتسلا ، يف  ةايحلا  ىلإ  زاهجلا 

. ( Medtronic
؟ مهتمهم امف  ةميظع ، ةصق  اهيدل  كينورتديم  َّنأل  اذه ؟ ِّلكب  مكربخأ  اذامل 
يف ةمهاسملا  هنولعفي : امم  ةحقنم  ةخسن  هذه  مهفادهأ ؟ امو  مهتصق ؟ امو 

ةلاطإو ضارمألا ، نم  يفاعتلاو  ملألا ، فيفخت  لالخ  نم  ناسنإلا  ةيهافر 
ةايحلا .

يف نيلماعلا  نم  تنك  اذف  باجعإلل ، ةريثمو  ةميظعو  ةليمج  ةصق  اهَّنإ 
نولعفي مهو  يفاعتلاو ،» ةايحلا  ةلاطإ  يف  مهسأ  : » لوقلا كنكمي  كينورتديم ،
اهتعابط لالخ  نم  ةايحلا  يف  اهتمهاسمو  اهتصق  ةكرشلا  رشنتو  اقح ، كلذ 
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فيك اوفرعيل  ىضرملا ؛ لبق  نم  اهتءارق  ةصرف  ةحاتإو  بتاكملا ، ناردج  ىلع 
ةريبكلا تاعامتجالا  يف  لصحي  ام  اذهو  مهتايح ، كينورتديم  ةزهجأ  سمت 

اًماع رشع  دحأ  تاذ  ةاتف  تدعص  امدنع  كروعش  لُّيخت  كل  لهو  ةكرشلل ،
ةلاطإ يف  مكتمهاسم  ىلع  مكل  اًركش  : » اهيف تلاق  ًةملك  أرقتل  ةبشخلا  ىلإ 
تشعو اًروص  تطقتلا  دقل  ةيبلق ، ةبونل  هضرعت  دعب  تاونس  ينامث  يدلاو  ةايح 

. مكتزهجأ »؟ الول  اهكلتمأل  نكأ  مل  تايركذ 
الوكلا ةكرشف  اهتصق ! ٍةكرش  ِّلكل  اًنأش ، لقت  كتكرش ال  ةصق  نأ  نهارأو 
درافراه يف  لامعألا  ةرادإ  ةيلك  مِّلعتو  ةديعس ، تاحارتسا  ملاعلا  حنم  تدارأ 

ملاعلا لعج  يف  كوبسيفلا  عقوم  مهسيو  ملاعلا ، يف  ٍقرف  ثادحإ  ةيفيك  ةداقلا 
، اًناجم ٍدرف  ِّلكل  ةيناسنإلا  ةفرعملا  ايديبيكيولا  ةعوسوم  حنمتو  ًالصاوت ، رثكأ 
، يرشبلا ملألاو  ةاناعملا  نم  رمحألا  بيلصلل  ةيلودلا  ةنجللا  ففختو  عنمتو 

ملاعلا . تامولعم  لجوج  ةكرش  مِّظنُتو 
! ةصق

ْعَّوطت كصخش ، نم  ربكأ  ٍرمأ  نم  اًءزج  نوكت  نأ  ةصرف  لمعلا  كل  رفوي 
يف مهستسو  ةيلك  يف  ْسِّرد  عمتجملل ، ةفرعملا  رشن  يف  مهستسو  ةبتكم  يف 
يف ةنودم  ربكأ  باسحل  ْبتكا  عمتجملا ، يف  نيجتنملا  ءاضعألا  ةيمنت 

اهعمتجم . ءانب  يف  مهستسو  ةنيدملا 
نوكت نلو  ةيجاتنإلا ، كتصق  نم  كلشتني  هَّنإ  هتمهاسم ؟ امف  دعاقتلا  امأ 
ةايحلا . يف  كفده  حبكي  ام  اذهو  نآلا ، دعب  كنم  ربكأ  ٍرمأ  نم  اًءزج 

: ةعبرألا رصانعلا  نع  كيلخت  ينعي  اذهف  لمعلا ، نع  َّلختت  ال  اذل 
ايموي ىذغتت  يتلا  رصانعلا  يهو  ةصقلاو ، زيفحتلاو ، ةيلكيهلاو ، ةيعامتجالا ،
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ةعبرألا رصانعلا  دقفتس  كنأل  لاملا ، رمأ  َسنا  لمعلا ، يف  كدوجو  نم 
لاملا . نم  ٍريثكب  مهأ  يهو  ةمهملا ،

8

اعيمج انيلع  رطيسي  يذلا  أطخلا  ملحلا 

اًنزح رثكألا  مايألا  تناك  اهنكل  مايألا ، كلت  نع  هلاؤس  ةصرف  يل  َّنستت  مل 
دقف دعاقتلا ، أشي  مل  هدعاقت ، لبق  هلمعل  ةريخألا  عيباسألا  يف  نوسليو  ديسلل 
قيرط قش  يف  دالوألا  ةدعاسم  بحأو  ةسردملا ، َّبحأو  ذيمالتلا ، َّبحأ 

مهتايح .
هودعبأ هتسرامم ، دارأ  املاطل  يذلا  رمألا  نع  يلختلا  ىلع  ةموكحلا  هتربجأ 

نعو داشرإلا ، بتكم  ءانمأ  عم  نينثإلا  تاحابص  يحابصلا  ةوهقلا  ناجنف  نع 
، نيقهارملا تائم  نم  ةثعبنملا  ةيمويلا  ةقاطلا  نعو  ءادغلا ، تقو  قاورلا  راوشم 

ةيوقت يف  هتمهاسمو  دالوألل ، ةيلئاعلا  تالكشملا  ِّلح  يف  هتراهم  نع  هودعبأو 
اًريثك . هَّبحأ  امع  هودعبأ  مهيدل ، رارقلا  ذاختا  ةوق  خيسرتو  يساردلا ، مهئادأ 
سيل هَّنأو  ةحيحص ، ريغ  دعاقتلا  نع  انراكفأ  نأ  نوسليو  ديسلا  ينملع 
هُّبحن . ام  لعفن  نأ  ديرن  لب  اًئيش ، لعفن  الأ  ديرن  نحنف ال  دوعوملا ، ملحلا 
تررق امدنع  اهرمع  نم  نيعستلاو  ةثلاثلا  يف  نويلاك  كام  لزاه  تناك 
سماخ يهو  ويراتنوأ ، يف  اغاسيسيم  ةنيدم  َةدمع  اهتفصب  اهلمع  نم  دعاقتلا 

اًماع نيعبرأ  نم  رثكأ  ةمهملا  كلت  اهيلوت  دعب  كلذو  ادنك ، يف  ةنيدم  ربكأ 
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اهبصنم يف  تيقبو  يلاوتلا ، ىلع  اًباختنا  رشع  ينثا  يف  تزاف  ذإ  ةلصاوتم ،
! نييدنك ءارزو  ءاسؤر  ةينامث  نم  رثكأ 

؟) دعاقتلا ِّنس   ) دعب اًماع  نيثالث  نم  رثكأ  ترمتسا  اذامل 
..تايدحتلا نم  ريثك  كانه  لاز  ام  : » اهلوقب لاؤسلا  كلذ  نع  تباجأ  دقل 

. لاغشنا » ةلاح  يف  ءاقبلا  ديرأو  لعفأس ، اذام  فرعأ  الو 
، ملعتلاو ءاطعلاب ، روعشلا  انيف  سرغت  تايدحت  تايدحتلا ، ىلإ  ةجاحب  انَّنإ 
، اهبراجتو ةايحلاب  انساسحإ  ززعت  تايدحت  ملاعلاو ، انسفنأ  ريوطتب  روعشلاو 

ام . ٍءيش  ميدقت  ىلع  نورداق  انَّنأكو  رعشنف 
 ) دعاقتل ةيزيلكنإلا  ةدرفملا  ينعت  رتسبيو ، مايريم  سوماقل  اًقفوو 

ةايحلا نم  وأ  ةنهملا  نم  وأ  ءرملا  عقوم  نم  باحسنالا  (: »  retirement
يوذت نأ  لزنملا ، ىلإ  باهذلاو  عاطقنالا  ىرخأ : ٍةرابعبو  ةطشنلا ،» ةيلمعلا 
ةيلمعلا ةايحلا  نم  بحسنت  امدنع  لصحي  اذامو  ةضبانلا .  ةايحلا  نع  اًديعب 

اذامو عفن ،) نود  نم  تقولا  ءاضق   ) ينعي يذلا  لومخلا ، كمهديس  ةطشنلا ؟
للملاب . باصتس  عفن ؟ الب  نوكت  امدنع  لصحي 

: وه (  boredom للملا (  َّنف  رتسبيو ، مايريم  سوماق  ىلإ  ةدوعلابو 
. مامتهالا » مادعناب  روعشلا  عم  قيضلاو  رجضلا  ةلاح  »

؟ هيف بغرت  ام  اذه  له  غارفلا ، ببسب  رجضلاب  ُروعشلا 
« دعاقتلاب كريكفت  روف  رمعلاب  مدقتت  : » اتيب ابوت  يسينودنإلا  فلؤملا  لوقي 

.
؟ اًعيمج انعمجي  يذلا  بذاكلا  ملحلا  امف  اذكهو ،
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دعاقتلا . هَّنإ 
َّنإ لوقي  اًريرقت  (  Fortune magazine نشتروف (  ةلجم  ترشن 

اندعاقت . ةنسو  ..انتدالو  ةنس  يه  انتايح  تاونس  رطخأ 
انيلخت ينعي  دعاقتلا  نأ  وهو  ٍدحاو ؛ ٍببسل  لَّضفملا  يهجوم  دعاقتلا  لتق 

مئاد طيطخت  يف  انلعجيف  ريثكلا ، ءيشلاب  اندفري  يذلا  ةايحلا ، يف  انفده  نع 
ةيعامتجالا ةعبرألا : رصانعلل  جافملا  نادقفلا  عمو  ضرغلا ، اذه  ةمدخ  يف 

ٍدرابو ٍلحاق  يبطق  ٍلهس  يف  انسفنأ  دجنس  ةصقلاو ، زيفحتلاو  ةيلكيهلاو 
انتايح ةليط  انلمع  ام  اذه  له  ًاليمج ، اًملح  هاننظ  ام  ىلع  مدنلا  عم  بيئكو ،

؟ ةدوعوملا دعاقتلا  ةنج  يه  هذه  لهو  هلجأ ؟ نم 
عايضلاب . رعشت  امدنع  ةعبرألا  رصانعلا  رَّكذت  دعاقت ، ةنج  نم  ام  نكل 
كلاثمأ نم  اًسان  رظتنت  يتلا  صرفلاو  تايدحتلاو  تالكشملاب  ملاعلا  جعي 
كنكمي امم  ريثك  كانه  ٍةيدجمو ، ٍةفداه  ٍلامعأ  نم  هلعف  مهيلع  ام  زاجنإل 

اًريثك ىرتسف  اًديج  رظنت  امدنعو  كرظتنت ، يتلا  نكامألا  نم  ريثك  كانهو  هلعف ،
اهيف . كرود  رظتنت  يتلا  ةبهتلملا  اياضقلاو  ةمسدلا  عيراشملا  نم 

! اًدبأ دعاقتت  الأ  يندعو  ومنلاو ، رييغتلاو  ملعتلا  ىلع  كتردق  ىلع  فاح 
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ًالوأ اًديعس  نك 

كسفنل كلذ  لعفا 

ةحيصنلا رّكذت 
اًدبأ دعاقتت  ال 
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سماخلا رسلا 

نم لامعألا  ةرادإ  ريتسجاملا يف  ةداهش  لماح  بسكي  امم  رثكأ  بسكت  فيك 
درافراه ةعماج 

١٤٤ www.jadidpdf.com



1

؟ كرجأ درافراه يف  ريثأت  ام 

ىنغلاب اًروعش  درافراه  كيف  سرغت 
لثمأ ينأب  روعشلا  يندواري  نيماع ، لاوط  يعماجلا  مرحلا  لالخ  تيشم 
ىنبملا يفف  هِّلك ؛ هكالتماو  ملاعلا  مكح  نع  رودي  ٍمليف  يف  يرثلا  رود 
ٍءودهب ينحنت  يتلا  ةقماسلا  طولبلا  َراجشأ  دجت  درافراه  ةعماج  يف  يعماجلا 
بوطلا نم  ةليمجلا  ينابملا  ىلع  ةفيثكلا  ريغ  اهلالظب  يقلتو  حيرلل ،

، رظنلا ِّدم  ىلع  ءارضخلا  َجورملاو  َةبذشملا ، بالبللا  ِتاتابنو  رمحألا ،
اًمدق نيثالثلا  تاذ  ةليمجلا  ةيبشخلا  باوبألا  نوحتفي  نيذلا  َبالطلاو 

تاحارتسالا يفو  ماخرلاب ، ةفوصرملا  تابتكملا  ىلإ  لوخدلا  لبق  ًةلوهسب 
ماعطلا لوانتو  فصقملا ، نم  يشوسلا  بلطل  بالطلا  عراسي  فوفصلا  نيب 
ٍناردجل ةلباقملا  ينبلا ، نوللا  تاذ  ةيدلجلا  كئارألا  ىلع  ءاقدصألا  عم 

نمثلا . ةظهاب  ةيلصأ  ةينف  فحت  اهيطغت 
امإ مهَّنأل  ىنغلاب ؛ درافراه  يف  لامعألا  ةرادإ  ةيلك  يف  بالطلا  رعشي 

بتار طسوتم  َّنإ  ذإ  كلذك ، اونوكي  نأ  كشو  ىلع  مه  وأ  اًساسأ ، ءاينغأ 
لخد طسوتم  غلبي  اًحضاو ، رمألا  نوكيلو  اهنم $120,000 ! جيرخلا 

يكيرمألا $24,000.
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نم نيتنس  عم  اًماع ، نيرشعو  ةتس  رمعلا  نم  غلابلا  باشلا  َّنأ  ينعي  اذهو 
نطاوملا لخد  فاعضأ  ةسمخ  لداعي  ٍلخد  وذ  لامعألا ، ةرادإ  ةيلك 

يف يجرخت  دعب  اًبيرقت  تاَّرم  ثالث  يبتار  فعاضت  دقو  يداعلا ، يكيرمألا 
، اقح اينغ  كلعجت  اهَّنأل  ىنغلاب  رعشت  درافراه  كلعجت  معن ، درافراه .  ةعماج 

؟ كلذك سيلأ 

2

)؟ ىقمح عيمجلا  له  )

فلتخم يف  مهُّلك  يئاقدصأ  قَّرفت  ذإ  تجرخت ، امدنع  نزحلاب  ترعش 
، ًةأجف ةحفصلا  كلت  تبلُق  اذكهو  ةميظع ، ٍةيسارد  ٍةلحر  دعب  تاهاجتالا 

: اهدعبو
ٍةيراشتسا ٍةكرش  يف  ٍةفيظو  ىلع  لصحو  نتسويه ، ىلإ  هتجوزو  كرام  لقتنا 

ىدل لمعلل  درافراه  يف  لامعألا  ةرادإ  ةيلك  يجيرخ  عبر  ةبارق  بهذو  ٍةيقار ،
يف اوُّطح  اذإ  الإ  ةبعصلاو ، ةليوطلا  لمعلا  تاعاس  ثيح  ةيراشتسا ، تاكرش 
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تاحابص ناريطلا  مهيلع  ناك  كلذ  ءانثتسابو  ام ، ٍةمهم  ةجيتن  مهتدلب 
َّلك كلذو  سيمخلا ، تاءاسم  اهيلإ  اودوعيل  مهلزانم  نع  اًديعب  نينثإلا 

دبألا . ىلإ  رهش ، لكو  عوبسأ ،
ٍةسردم يف  دعاسملا  ريدملا  نوكيل  ةمصاعلا  نطنشاو  ىلإ  سيرك  بهذو 

ناكو الإ  هب  لصتأ  مل  يننكل  اننيب ، ٍلاصتا  ىلع  انظفاح  دقو  ٍةريبك ، ٍةصاخ 
: لاقف مايألا ،»؟ هذه  يف  مانت  له  : » هتلأسو انلامعأ  نع  انثدحت  لمعلا ، يف 

ةبارق دوعأو  اًبيرقت ، اًحابص  ةعباسلا  موي  لك  لمعلا  ىلإ  بهذأ  اًنسح ، »
ةياهن ةلطع  يف  ٍتاعاس  عضب  لمعلا  ىلإ  باهذلا  َّيلعو  ًءاسم ، ةعساتلا 

. كلذ » نم  رثكأ  نكل ال  ةيافك ، مانأ  معن  كلذل  كلذك ، عوبسألا 
ثيح كرويوين ، يف  ةصاخلا  مهسألا  لامعأ  يف  طرخنا  دقف  ناير  امأ 

يف ةيقار  ةيلام  فئاظو  ىلع  لامعألا  ةيلك  يجيرخ  نم  رخآ   ٌ عبر لصحي 
قيدانص وأ  ةصاخلا ، مهسألا  وأ  ةيرامثتسالا ، ةيفرصملا  تامدخلا  لاجم 

، اًضعب اهضعب  يرتشي  نأ  ىربكلا  تاكرشلا  نودعاسي  مهو  طوحتلا ،
ناير نكل  ةدقعم ، تارامثتسا  ءاشنإو  ةلئاسلا ، ريغ  لوصألا  يف  رامثتسالاو 
ًاليل ةرشع  ةيداحلا  يف  هنم  يهتنيو  اًحابص  ةرشاعلا  يف  لمعلا  أدبي  هَّنأ  ينربخأ 

! عوبسألا مايأ  لك 
، ةريبك ايجولونكت  ةكرش  يف  نوكيليسلا  يداو  يف  لمعلل  اينوس  تهجتاو 

يجيرخ نم  رخآ  عبر  نم  برقي  ام  ةقالمعلا  ايجولونكتلا  تاكرش  فظوت  ذإ 
فيظنت تامدخو  ةذيذللا ، اهتابجول  ةروهشم  تاكرشلا  هذهو  انتيلك ،

اينوس عم  تلصاوت  امدنعو  بتاكملا ، يف  جنوب  جنيبلا  تالواطو  سبالملا ،
نينامثلا ةبارق  لمعت  اهَّنأو  اهلمع ، ُّبحت  اهَّنأ  ينتربخأ  انجرخت  نم  ٍماع  دعب 

عوبسألا . يف  ًةعاس 
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نم نولمعي  اوناك  مهَّلك  يئاقدصأ  نكل  يلإ ، ةبسنلاب  اًنونج  اذه  ادب 
هلك 168 عوبسألا  تاعاس  ددعو  عوبسألا ، يف  ٍةعاس  ةئم  ىلإ  ًةعاس  نينامث 

! طقف ةعاس 
؟ تاعاسلا نم  ةثلاثلا  مهتصح  يه  نيأ  اًذإ ،

؟ نيناجم عيمجلا  له  ريكفتلا : يف  تذخأ  ينَّنأ  ركذأ 
ةكرش نم  ةعومجم  عم  ًءاشع  تركذتو  درافراه ، ةعماج  ىلإ  يتركاذ  تداع 

انوعدو نطسوب  ىلإ  اوراط  دقل  فيظوت ، ةيسمأ  لالخ  تاراشتسالل  يزنيكام 
ماعطلا انلوانتو  نمثلا ، ةظهاب  تابورشم  انبرش  ٍرخاف ، ٍمعطم  يف  ءاشعلا  ىلإ 

ينهذ ناك  مويلا ، نم  ٍةركبم  ٍتاعاس  يف  ملاعلا  اياضق  نع  انثدحتو  ذيذللا ،
يفو ءافطلو  نيدودو  لاجرلا  ءالؤه  ناكو  ةزِّفحملا ، ةثداحملا  لضفب  اًمومحم 

ًةميظع . ًةليل  تناكو  ءاكذلا ، ةياغ 
ةيناثلا ةعاسلا  ةبارق  انيهتنا  امدنع  هَّنأ  هريغ ، نم  رثكأ  هركذأ  ام  نكل 

ىلإ ٍةملاكم  نم  نوزفقي  اوذخأو  لمعلا ! ىلإ  يزنيكام  وراشتسم  داع  اًحابص ،
ديربلا لئاسر  لاسرإل  ةلومحملا  مهتزهجأ  عم  ياهغنش ، يف  ٍقرف  عم  ىرخأ 

ضورعلا ىلع  ةريخألا  تاسمللا  اوعضيل  وأ  تقولا ، لاوط  ينورتكلإلا 
! اًحابص ةيناثلا  يف  اذه  ُّلك  يلاتلا ، مويلل  ةيميدقتلا 

ةرادإ ةيلك  يجيرخ  نم  نييلاملا  ءاضعألاو  نييراشتسالا  مظعم  يتأي 
يف ةعاس  ةئم  ىلإ  ةعاس  نينامث  نم  اًبيرقت  نولمعي  مهو  درافراه ، يف  لامعألا 

ةنسلا يف  ىلع $120,000  ًالعف  نولصحي  له  هيلعو ؛ عوبسألا ،
؟ ةدحاولا
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اًلعف هبسكت  يذلا  غلبملا  ةفرعمل  ةديحولا  ةبسحلا 

عم ٍنفعتم  فص  يف  عبارلا  فصلا  يف  اهتملعت  روسكلا ؟ ركذتت  له 
ةيدرولا ريشابطلا  انل  تنَّيب  دقو  ةيئادتبالا ، ةسردملا  يف  فقسلا  راونأ  ناقفخ 

عابرأ ةثالث  وأ  لكش 1/2 ، ىلع  فصنلا  بتكُت  فيك  دوسألا  حوللا  ىلع 
يف امك  ماقملا ، و4  طسبلا  يه  نوكت 3  ثيح  لكش 3/4 ، ىلع 

، تبسلا ةليل  لاوط  زافلتلا  عباتأ  ايضاير  اًسابل  اًيدترم  ةكيرألا  ىلع  ُتسلج  )
. ينوراباب ) ازتيب  نم  ةعطقلا  تلوانتو 3/4 

اذهو اًضيأ ، رسك  وه  وه $120,000  يذلا  درافراه  بتارو  اًنسح ،
: ينجت كَّنأ  ينعي 

دحأ الف  رسكلا ، اذه  عم  ةريغص  ةلكشم  كانه  نكل  اًميظع ! اذه  ودبي 
لاوط هينجت  اَّمع  ثيدحلل  ىنعم  الف  مث  نمو  ةنسلا ، يف  ةعاس  َّلك  لمعي 

ةقالمع . اهنيح  بتاورلا  ودبتس  ذإ  لمعلا ، نم  ماع 
ةليل يف  مهبتار  كيش )  ) نوذخأي ذإ  درافراه ؛ يجيرخ  عم  لصحي  ام  اذهو 
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تعفر دقل  نوسبماس ، كرابم  : » ةيبلقلا تاحفاصملا  عم  ةديدجلا  ةنسلا  سأر 
لمعلا نم  ٍبعص  ٍماع  دعب  ةيضاملا ، اًرهش  رشع  ينثالا  لاوط  كتاعيبم  ماقرأ 
. يونسلا » كبتار  كيش ) ، ) هذه بسكت  تنأ  اهو  ٍموي ، َّلك  ينضملا 
بسكن امنإ  لمعلا ، نم  ٍتاونسل  لاملا  نم  ةمخض  تايمك  ُبسكن  ال 

ىلوألا ةَّرملل  لافطأ  َيبرم  تلمع  امدنع  لمعلا ؛ نم  تاعاسل  ةليلق  تارالود 
جمانرب ةدهاشمل  اًمامت  ةعئار  ةقفص  يهو  ةعاسلا ، يف  ىلع $5  تلصح 

ريغ تايمك  لوانت  عم  امهرمع ، نم  ةنماثلا  يف  نيلفط  عم  فلأ (1)  ) )
يف لباقم $10  َّيدلاو  عم  ةنتسب  لامعأ  تلمع  مث  ةنبجلا ، نم  ةدودحم 
اذه نم  لقأ  لامعألا  كلت  رجأ  نإ  ذإ  امهنم ، اًمرك  اذه  ناكو  ةعاسلا ،
كلت راطخأ  دض  يحص  نيمأت  عفد  يدافت  ىلع  مهتدعاس  يننكل  غلبملا ،

، ةعاسلا يف  ءاقل $12  ءانبلا  لامعأ  يف  يئاقدصأ  ضعب  لمعيو  لامعألا ،
ةركفلاو ةعاسلا ، يف  لباقم $16  حباسملا  يف  نيذقنم  نولمعي  نورخآو 

ًةعاس نيعبرأ  غلبي  اهضعبو  ةعاسلاب ، اهباعتأ  عفدُت  لامعألا  عيمج  َّنأ  يه :
قلعتي ال  رمألا  نكل  نيرشعو ، ةئم  اهضعبو  نينامث ، رخآو  عوبسألا ، يف 

ددع وه  ماقملاو  هيلع ، لصحت  يذلا  لاملا  وه  طسبلاف  هينجت ، يذلا  لاملاب 
لمعلا . تاعاسب  ةطبترم  اهُّلك  لامعألاو  لمعلا ، تاعاس 

فاعضأ ةثالث  وأ  نيفعض  درافراه  يف  لامعألا  ةرادإ  ةيلك  وجيرخ  ينجي 
ةثالث وأ  نيفعض  نولمعي  مهنكل  سانلا ، نم  ريثك  اهينجي  يتلا  لاومألا 

نم نوكيسف  وحنلا  اذهب  لمعت  امدنعو  اًضيأ ، تاعاسلا  ددع  فاعضأ 
وأ دالوألا ، عم  بعللاو  بردلا ، فيظنتل  يفاكلا  تقولا  داجيإ  بعصلا 

ةعاسلل عضاوتم  ٍرعسب  ٍسانأ  فيظوت  ىلإ  رطضتس  اذل  ةقيدحلاب ؛ مامتهالا 
لاملا َّنأ  حضاولا  نمف  عاتمتسالا ، كناكمب  نوكيسو  رومألا ، هذه  زاجنإل 

، ةمخفلا معاطملا  ىلإ  باهذلاو  تالطعلا  لمجأ  ةيضمتل  ٍفاك  هينجت  يذلا 
١٥٠ www.jadidpdf.com



تقو كيدل  نوكي  نل  نكل  عتملا ، هذه  نم  رثكأ  لاملا  اذه  كل  رفوي  دقو 
تشالت . دق  تاعاسلا  نم  ةثلاثلا  كتصحف  عتملا ، هذهل 

هتفظن دق  بردل  رخفلاب  روعشلا  كيلإ  ةبسنلاب  مهملا  له  اًديج : رِّكف  اذل 
ةيؤر وأ  ًةديدج ، ًةملك  نوفشتكي  مهو  كلافطأ  ةدهاشم  ةعتم  وأ  اًثيدح ،

؟ عيبرلا يف  اًريخأ  رهزُت  فيرخلا  يف  اهتعرز  يتلا  قبانزلا 
ةايحلا يف  رِّكف  نكل  نيقباسلا ، ةايحلا  يطمن  عم  ةلكشم  يأ  كانه  سيل 

اقح . اهشيعت  نأ  ديرت  يتلا 

4

امم رثكأ  ابسكي  نأ  ةئزجتلاب  تاعيبم  ريدم  دعاسمل  وأ  سردمل  نكمي  فيك 
؟ درافراه ةعماج  نم  لامعألا  ةرادإ  ريتسجاملا يف  ةداهش  لماح  بسكي 

رالودلاب عيبملعمغلابملا  رجتم  دعاسم يف  ريدم 
ةئزجتلاب

جيرخ
درافراه

ةنسلا 45,00070,000120,000بتارلا يف 
اعوبسأةلطع ناعوبسأناعوبسأ12 

ةنسلا لمعلا يف  405050عيباسأ 
تاعاسلا يف ددع 

405085عوبسألا
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تاعاسلا يف ددع 
ةنسلا

160025004250

ةعاسلا 282828رجألا يف 

جيرخ هينجي  ام  نيب  ًةنراقم  نودجتس  انهو  لوادجلا ، عضول  تقولا  ناح 
لثم ةعئاشلا  فئاظولا  باحصأ  هينجي  ام  نيبو  درافراه ، نم  لامعألا  ةرادإ 

ةيئادتبالا . يملعمو  ةئزجتلاب  عيب  رجتم  يف  دعاسم  ريدم 
ةعاسلا . يف  مهعيمج $28  ينجي 
؟ ماقرألا هذه  ىلع  تلصح  نيأ  نم 

ةسردملا مايأ  يف  تاعاس  عبس  نوملعملا  لمعي  نأ  ررقملا  نم  اًنسح ،
عم رهظلا ،) دعب  فصنلاو  ةثلاثلاو  اًحابص  فصنلاو  ةنماثلا  نيب  ام  ةداع  )
لمع ةعاس  نيثالث  ىلإ  عومجملا  بِّرقن  انوعد  ءادغلا ، لوانتل  ةحارتسا  ةعاس 

َّنأ ملعنو  نيسردملا ، لمع  ةبوعص  ىدم  ملعن  اًعيمج  اننكل  عوبسألا ، يف 
ةملعم يلزيل  يتجوزو  ملعم ، يدلاوف  تاعاسلا ؛ كلت  ىلع  فقوتي  مهلمع ال 
ملعملا لمع  طسوتم  غلبي  مث  نمو  لزنملا ، ىلإ  مهلمع  نورضحُي  مهو  اًضيأ ،

دقف اذل  بيردتلاو ؛ ريضحتلاو  حيحصتلا  يف  ةليل  لك  نيتعاس  وأ  ةعاس 
كلذ . قفو  عوبسألا  يف  تاعاس  رشع  تفضأ 

ررقملا نمف  ةئزجتلاب ، عيبلا  رجاتم  يف  نيدعاسملا  نيريدملا  ىلإ  ةبسنلابو 
نولمعي ام  اًريثكو  ةبعص ، ةمهم  اهنكل  ةداعلا ، يف  ًةعاس  نيعبرأ  لمعلا  مهل 

ةلئسأ كانه  نوكي  وأ  ةنَّيعم ، تالكشم  رهظت  ثيح  اهلبق ، وأ  مهتبوانم  دعب 
رشع تفضأ  دقف  كلذل  لزنملا ، يف  مهو  سانلا  مهب  لصتي  دق  وأ  ام ،

دهجلا . اذهل  اًباستحا  عوبسألا  يف  تاعاس 
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، درافراه يف  لامعألا  ةرادإ  ةيلك  يجيرخل  ًةعاس  نونامثلاو  سمخلا  امأ 
يتبرجتو يثوحبو  يتامولعم ، ىلع  تاعاسلا  ددع  يف  تدمتعا  دقف 

يف قدانفلا  فرغ  يف  ةيراشتسالا  تالفحلا  يف  نولمعي  مهف  ةيصخشلا ،
حيتي امم ال  ةيرامثتسا ، ةيفرصم  ةقفص  لجأ  نم  اًديعب  نورفاسي  وأ  وغاكيش ،

لمع . نود  نم  تالطع  وأ  تايسمأ  ةيضمت  مهل 
ةعيبطب تاءانثتسا  كانه  نف  اًمومع ، ماقرألا  هذه  ةقد  نم  مغرلا  ىلعو 

لمعي وأ  عوبسألا ، يف  ًةعاس  نينامثو  اًسمخ  ام  سِّردم  لمعي  دقف  لاحلا ،
ذإ ةماعلا ، ماقرألا  كلت  ىلع  انه  َقبنل  نكل  ةعاس ، نيعبرأ  درافراه  جيرخ 

عيمجلل . هتايط  نيب  ىنعم  ُّرسلا  اذه  لمحي 
؟ ةصالخلا ام 

! ةعاسلا يف  ينجي $28  عيمجلا  َّنأ  ةصالخلا 
ةرادإ يف  ريتسجام  لماح  نم  رثكأ  لام  بسك  كنكمي  فيك  اًذإ ،

؟ درافراه ةعماج  نم  لامعألا 
: يونسلا لخدلا  ىلإ  ةبسنلاب  نالامتحا  كانه 
.يونسلا كلخد  عفرا  مث  نمو  رثكأ  تاعاس  لمعا  . 1

! يونسلا كلخد  عفرا  هسفن  تقولا  يفو  لقأ  تاعاس  لمعا  . 2
رثكأ ًالام  ينجت  تنأف  كتقو ، ةميق  عفر  يف  حجنت  امدنعف  حجني ، اذهو 

كل لوقأ  له  رظتنا : نكل  رثكأ ، ٍلام  ينجو  لقأ  ٍتاعاس  لمعلا  لالخ  نم 
كفغش وأ  كتنهم  نع  ىلختت  نأ  يف  يتركف  نمكت  الو  اًتاتب ! لقأ ؟ لمعت  نأ 

، جتانلاب ملع  ذخأو  ةعاسلا  يف  هينجت  ام  باسح  دَّرجم  امنإ  كتامامتها ، وأ 
مويلا لاوط  نولمعي  نمم  ءاقدصأ  َّيدل  كسأر ، يف  هقبأو  مقرلا ، اذه  رَّكذت 

١٥٣ www.jadidpdf.com



ام بسحأ  امدنع  : » نيلئاق يننوحزامي  مهو  ةنيدملا ، طسو  يف  نوماحم  مهو 
مهو روجألل ،» ىندألا  ِّدحلا  نم  لقأ  هَّنأ  يل  حضتي  ةعاسلا  يف  هينجأ 

مهمهفأ . ةحارصبو ال  نوقحم !
روجألل . ىندألا  َّدحلا  نم  لقأب  لبقت  ال 

يف ريتسجاملا  جيرخ  نم  رثكأ  ٍلام  بسك  يف  ةقيرطلا  نمكت  ال  اًذإ ،
وأ نم $120,000  رثكأ  يونس  بتار  ينج  يف  لامعألا  ةرادإ 

لمعت نأو  ةعاسلا ، يف  بسكت  مكب  رمألا  ساقُي  امنإ  وأ $500,000 ،  $150,000
اهُّبحت رومأ  ىلع  لمعلا  يف  كتقو  يضمت  ثيحب  كتعاس ، ةميق  عفر  ىلع 

بسحف .
يأ اهثلث ، مانن  ًةنس ، نيعبس  مويلا  انملاع  يف  عقوتملا  رمعلا  طسوتم  غلبي 
ةئم عبرأ  كيدل  انتايح .  لمجم  يف  ظاقيتسا  ةعاس  فلأ  ةئم  عبرأ  انيدل  َّنإ 

كتايح . َّلك  اهيضقت  ةعاس  فلأ 
ةعاس ةميق  عفراو  ةعاسلا ، يف  ايلعف  درافراه  جيرخ  هينجي  ام  مهفا 

اقح . هلعف  ُّبحت  ام  لمع  يف  كتايح  نم  ةعاس  َّلك  قفنأو  كلمع ،
(. ةمجرتملا  ) .لافطألل ةيزافلت  ةلسلس  ( ALF  ) فلأ جمانرب   (1)
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ًالوأ اًديعس  نك 

كسفنل كلذ  لعفا 

ةحيصنلا رّكذت 
اًدبأ دعاقتت  ال 

كلمع ةعاس  ةميق  عفرا 
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سداسلا رسلا 

ىرخأ ةرم  اًلوغشم  نوكت  الئل  رسلا 
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1

كتايح ىلإ  ةأجف  غارفلا  تقو  ديعت  فوسو  اذه  لعفا 

مهَّنأكو قاهرإلا  نم  نووذي  لامعألا  لاجر  نم  اًريثك  تدهاش  ٍتاونسل 
نيذلا نييراشتسالا  دجن  نحنو  دح ، ىصقأل  مهسفنأ  اوكهنأ  دقف  نوقرتحي !

رابك يناعيو  تارئاطلا ، نتم  ىلع  قلق  تابونب  نوباصي  رهشأل  نورفاسي 
ةيغامدلا تاتكسلا  وأ  ةيبلقلا  تابونلا  تاينيعبرألا  يف  نييذيفنتلا  نيريدملا 

نولمعي نيذلا  لامعألا  لاجر  نكل  مكفيوخت ، ديرأ  راحتنالا . ال  تالواحمو 
ديجلا . عونلا  نم  سيل  قارتحا  وهو  لخادلا ، نم  نوقرتحي  مزاللا  نم  رثكأ 

سكعيو حاتملا ، تقولا  نع  ربعي  لفسألا ، يف  رخآ  يحضوت  لكش  انهو 
( فثكملا لمعلا   ) ةرادإ نم  اونكمت  نيذلا  ةداقلا  كئلوأ  نم  هتملعت  ام 

ملعي تايفشتسملا ، يف  مهسفنأ  صحف  نم  ًالدبو  فثكملا ،) ريكفتلا  و(
تيأر دقو  ةيلاع ؛ ةراهمب  لمعلاو  ريكفتلا  تاجوم  نيب  نوقفوي  فيك  ءالؤه 
عئاضب رجاتو  ريدرايلم  وهو  ةفايض ، ةكرشل  يذيفنت  سيئر  ىدل  ايلج  اذه 

نإ تاَّرم .  ثالث  زميات  كرويوينلا  يف  اًعيبم  لضفألا  َةبتر  زاح  فلؤمو  ةرخاف ،
ام ُّلك  ام ، اًجازم  وأ  ًةيدسج ، ًةينب  وأ  ًةددحم ، ًةيصخش  بلطتي  ال  رمألا 

نزاوتلا . وه  هجاتحت 
عم لمعلا ، نم  ديزم  زاجنإ  ىلع  لفسألا  يف  يحيضوتلا  لكشلا  كدعاسي 

، لبقتسملا يريدم  مكل  ةديج  رابخأ  اهَّنإ  هزاجنإ ، لالخ  ربكأ  ةداعس 
مكلافطأو . مكبابحألو 
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، لمعلا لمعلا ، لمعلا ، كانه  لكشلا  اذه  نم  ايلعلا  ىنميلا  ةيوازلا  يف 
كانه نوكن  ةقاط ، ىصقأل  انسفنأ  دهجن  امدنعو  ريكفتلا ، ريكفتلا ، ريكفتلا ،

ظاقيتسالا لمع ! ةريتو  ىصقأب  نرتقم  ريكفت  ىصقأ  ثيح  ايلعلا ، ةيوازلا  يف 
رهش لَّوأو  ةريبكلا ، ةقالطنالا  لبق  عوبسأو  رمتؤمل ، ريضحتلل  ليللا  لاوط 

ةيوازلا . كلت  يف  ءرملا  نوكي  نأ  اًعئار  رمألا  ودبي  دق  لمعلا ؛ يف 
كنكل ثدحلا ، بلقو  ةظحللا  ةرمغ  يف  تنأف  كانه  تنك  نإ  نكل 

! قرتحت
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نوقرتحي نمم  تنأف  اًريثك ، نوركفيو  اًريثك  نولمعي  نمم  تنك  اذإ  معن ،
لمعلا . فرطو  ريكفتلا  فرط  نيفرط ؟ ُّيأ  نيَفرطلا .  نم 

ياليم (1) ، تنسنف  تناس  اندإ  رزتيلوب  ةزئاج  ةزئاحلا  ةرعاشلا  نم  ربتعا 
وينوي 1918م:  / ناريزح يف  ترشن  يتلا 

ْنيفرطلا نم  ُقرتحت  يتعمش 
ْليللا َلاوط  َمودت  نلو 

يئاقدصأ ايو  يئادعأ ، اي  اهنكل ،
ًاليمج اًرون  يطعت 

لمعلا نع  فقوتلا  ثبعلا  نمل  هَّنإ  معن ، ًاليمج ، اًرون  يطعي  قارتحالا 
قفدتيو ادج ، ةيلاع  اهَّنإ  قدصُت ! ال  كتيجاتنإو  اًريثك ، زجنت  كَّنأل 
كيقبيل نيتيلكلا  قوف  ةريغصلا  ةيراطبلا  مجح  تاذ  ددغلا  نم  نيلانيردألا 

معن بناجلا ، ةنومأم  ريغ  اهنإ  ذإ  ةدترملا ؛ ةيذغتلا  ةيلآ  نم  راذحو  اًنوحشم ،
ركش تاقاطب  ءالمعلا  كل  لسريو  ًةيفاضإ ، اًدوهج  ةريبكلا  ُةأفاكملا  قحتست 

...جاتنإلا نم  ايلعلا  بسنلا  قيقحتل  كريدم  كئنهيو  لمعلا ، يف  كينافتل 
ال ةثيبخ ؟ ةيريدقتلا  رومألا  هذه  له  ىلعأو .  ىلعأ  اًبسن  بلطي  مث  نمو 

جذومن ىلع  ةياغلل  رِطخ  يبناج  رثأ  تاذ  اهنكل  كلذك ، نوكت  نأ  نكمي 
حجانلا . لامعألا 

تايسمأ ىدحإ  يف  ٍةقومرم  ٍتاراشتسا  ةكرش  يف   ٌ زراب  ٌ كيرش يل  لاق 
، حيدملاو تفاكملل  نيشطعتملا  ةقومرملا  تاعماجلا  ةبخن  طقتلن  : » ءاشعلا

نولورهي مث  نمو  نامداق ، ةيقرتلاو  لامعألاف  اصعلاو ؛ ةرزجلا  ةسايس  عبتن  مث 
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ًةبقعو ...ربكأ  ةزئاج  مهل  عضن  ًةبقع  اوزاتجا  املكو  اهفلخ ، مهاوق  لكب 
. ىسقأ »

ادج . جتنم  هنأل  ادج  رغم  قارتحالا 
يف لوقي  ةئزجتلا  تايلمعل  يذيفنتلا  سيئرلا  تعمس  امدنع  بجعتأ  ملو 

ينعي ذإ  ، ٌ يس  ٌ رشؤم اذهف  ًالزنم  رجتم  ريدم  يرتشي  نأ  : » تارمتؤملا دحأ 
ىلإ ٍةنيدم  نم  نيريدملا  لضفأ  لقنن  اذل  ًالمم ؛ حبصي  دق  يأ  رقتسي ، هَّنأ  اذه 

ةديدج ةينهمو  ةيعامتجا   ٌ ةمظنأو  ٌ ديدج  ٌ عمتجم مهيدل  نوكيل  ىرخأ ،
نورعشي نإ  امو  ًةميظع ، ًةقاط  َرجاتملا  ُةديدجلا  ُراكفألا  حنمت  ذإ  اهورِّوطيل ،

ٍبتكم فلخ  هسولج  لالخ  اذه  لقي  مل   . ديدج »! نم  مهلقنن  ىتح  ةحارلاب 
ٍتاكحض اًقلطمو  ٍةَّره ، سأر  ىلع  اًتبرم  ينوجوهاملا ، بشخ  نم  ٍعونصم 

لضفأ زاجنإ  هيلع  ذإ  هلمع ، بساني  ام  لضفأ  اًكراشم  كلذ  لاق  امنإ  ًةريرش ،
هدنع . ام 

زاجنإ حنمي  قاهرإلل .  لوصولا  يف  أطخلا  نكل  قارتحالا ، يف  أطخ  ال 
أدبت ذإ  ًاليوط ، اًنمز  ادج  داجلا  لمعلا  رذحا  نكل  اًعئار ، اًروعش  ريثكلا  ءرملا 

كرابخإل ةعاجشلا  نوكلتمي  سانلا  نم  ًةليلق  ًةلق  َّنأ  ىلع  قالزنالاب ، رومألا 
تارايهنالا يتأت  ذإ  هقيقحت ، كنكمي  ام  ىصقأ  قيقحت  ىلع  َتكشوأ  كَّنأ 

تاوف دعب  نكل  ةيبلقلا  تابونلاو  عومدلاب  ةنيزحلا  تالاصفنالاو  ةيبصعلا 
ناوألا .

كب . ٍةصاخ  ٍةحاسم  ءاشنإ  َكيلع  لحلا ؟ ام 
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الو ريكفت  ذإ ال  اًمامت ؛ قارتحالا  سكع  يه  كب  ةصاخلا  ةحاسملا  َّنإ 
، راكفأ وأ  فتاوه  وأ  ٍتاططخم  نود  يلمر  ٍطاش  ىلع  ةزاجإ  اهَّنإ  لمع ؛

ةمطالتملا جاومألا  عم  كبعادت ، سمشلا  ةعشأو  طاشلا  ىلع  ءاقلتسالاو 
ةحاسملا يه  هذه  تمصيو .  ٍطغاض  ٍءيش  َّلك  كلقع  رجهيل  ديعب ، نم 

كديرب نينطو  ٍةعوضوم ، ٍلمع  ةطخب  ًةزاجإ  تسيل  اهَّنإ  كب ، ةصاخلا 
، غامدلا يف  لمعلاو  ريكفتلا  ءازجأ  فقوي  اذهف ال  ةيفلخلا ؛ يف  ينورتكلإلا 

ىلع مامحلا  باب  قالغإ  ىتحو  لمأتلا ، تاعجتنمو  ةيبشخلا ، رَجُحلا  امأ 
، ةحاسملا هذه  ىلإ  ٍةجاحب  تنأو  كب ، ًةصاخ  ًةحاسم  كيطعي  دقف  كسفن ،

تناك اذإ  ًةماس  حبصت  دق  قارتحالاب ،  ٌ ةهيبش ةحاسملا  هذه  َّنأ  كرذحأ  نكل 
ٍةيلاع . ٍتاعرجب 

هسفن تقولا  يف  ةيموكحلا  اهتفيظو  نم  يتدلاو  تدعاقت  اذهب ؟ ينعأ  اذام 
ةنيدملا لوح  هترايس  دوقي  يدلاو  ناكو  يتخأو ، انأ  لزنملا  هيف  انرداغ  يذلا 

نود لزنملا  يف  ًةديحو  اهسفن  يتدلاو  تدجو  اذكهو  نيحلا ، كلذ  ىتح 
، ءاقدصألا نم  ٍةعومجم  ىتح  وأ  اهل ، ٍططخم  ةطشنأ  وأ  ٍةيعامتجا ، ٍتاقالع 
َّنأ ْتظحال  فاطملا  ةياهن  يف  نكل  ًةميظع ، ٍريكفت  ةلحرم  تشاع  اذكهو 

تالكشملا تحبصأ  اذكهو  تالطعلا ، مايأب  تطلتخا  دق  عوبسألا  مايأ 
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، هيف ركفت  وأ  هلعفت  ام  اهيدل  نكي  مل  ٍةطاسبب ، ٍةجتنم ، ريغ  ةيصخشلا 
، ٍةينهم ٍةكبش  ىلإو  جديربلا  بعلل  ٍدان  ىلإ  اهمامضنا  ىتح  اذه  رمتساو 

غارفلا اندوقي  نأ  نكمي  عوبسألا .  يف  ٍمويل  اهب  متهت   ٌ ةديفح اهيدل  حبصأو 
ٍتاماود . يف  نارودلا  ىلإ  ٍةياهن  خيرات  نود 
نيرخآلا . نيقودنصلا  يف  لصحي  اذام 

دعبتو ٍقمعب ، ركفت  تنأف  ادج ،  ٌ طيسب هَّنإ  رِّكفت ، كَّنأ  ريكفتلا  ينعي 
فيلأتو كتايموي ، نيودت  َّنإ  لمعي ؛ كلقع  نكل  ٍءيش ، يأ  لعف  نع  كسفن 
جلاعملا عم  وأ  ٍكيرش  وأ  ٍقيدص  عم  لمعلا  يف  ٍةيضق  نع  ثدحتلاو  ٍباتك ،

، ايدسج ءاخرتسالا  نمؤت  يهو  اهتسرامم ، دنع   ٌ ةميظع ُءايشأ  اهُّلك  يسفنلا ،
كراكفأ . يف  ماتلا  سامغنالاب  كل  حمسي  ام  وهو 

تنأ ريكفت ! نود  نكل  ام  ًالعف  سرامت  كَّنأ  ٍءيش  يأ  لعف  وأ  لمعلا  ينعي 
، لابجلا يف  ليوطلا  يشملا  عم  رمألا  اذكهو  بسحف ، لعفلا  اذه  سرامت 

حاتريل كتالضع  ىلإ  مدلا  لصي  ةيدسجلا ، ةطشنألاو  دهجملا ، نيرمتلاو 
ِّلك يفو  عبرألا ، لودجلا  تاناخ  ىدحإ  يف  نوكت  ٍةظحل  ِّلك  يفو  كلقع ،
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لدبتي ةلبقملا .  ةناخلا  امو  َتنأ ، ٍةناخ  يأ  يف  فرعت  نأ  بجي  ٍةظحل 
فيكو مه ، نيأ  نوفرعيو  نوروديو ، نولدبي  مهَّنإ  تاناخلا ، هذه  نيب  ءادعسلا 

ريكفتلل . اًتقو  نودجي 

2

ريكفتلل ةحسف  دجوت  يتلا  ثالثلا  تاملكلا 

يأ لعف  مدعو  بسحف ؟ ةحارتسا  ذخأ  ريكفتلل  تقو  ذخأ  ينعي  له 
؟ ٍءيش

. ٌ جتنم  ٌ فده اهل  اهتاذ  ةحسفلاف  كلذ ، نم  ًةيمهأ  رثكأ  ديكأتلاب  هَّنإ  ال ،
شنت ةيمان ، تاينورتكلإ  ةكرش  سيئر  وهو  رشتلأ ، سيرك  ىلع  ملكتنس 

هتايح َّنإ  ينورتكلإ ، ريوطتو  ةينورتكلإ ، ةيدام  تاليوحتو  ةينورتكلإ  تاقيبطت 
ٍقاروأ ةعومجم  نم  ةمداق  هراكفأ  لضفأ  َّنإ  لوقي  نكل  لماكلاب ، ةينورتكلإ 

يف هتالكشم  ربكأ  َّنأ  قباس  يذيفنت  سيئر  ينربخأ  هريرس ؛ برق  اهكرتي 
ةعاق وأ  بتكملا  يف  ال  تاباغلا ! يف  هيرج  لالخ  اهَّلح  دق  لمعلا 
ًةدحاو ريدي  يذلا  ستيفارك  يديت  لوقي  اًضيأ ، تارمتؤملا .  وأ  تاعامتجالا 

ىلع ٍرداق  ريغ  هَّنإ  ةيلامشلا ، اكيرمأ  يف  بهاوملا  ةرادإ  تالاكو  ربكأ  نم 
هتجارد دوقي  امدنع  يتأت  ةعماللا  ةديدجلا  هراكفأ  نكل  هل ، لصحي  ام  ريسفت 
هسفنل ةيتوص  لئاسر  كرتيو  لومحملا ، هفتاه  هعم  لمحي  اذهلو  دحألا ، موي 

ةجاردلا . هبوكر  ءانثأ 
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يتأت يتلا  نكامألا  ىلإ  نوريشي  نيذلا  نيثحابلا  ىلع  ٍبيرغب  سيل  اذهو 
: ةيتآلا ةثالثلا  نكامألا  يهو  ةأجف ، راكفألا  اهيف 

.ةلفاحلا مامحلا  ريرسلا 
اذه َّنف  ةيمويلا ، هتباترو  لمعلا  تالكشم  نع  اًديعب  اًتقو  ذخأن  امدنع  »

باتك فلؤم  ريوس  ثيك  هلوقي  ام  اذه  انلقع ،» نم  اًديدج  اًءزج  لِّعفُي 
يذلا ءزجلا  يف  ةباجإلا  نكت  مل  نإ  : » اًضيأ لوقيو  عادبإلا  ، ريسفت 
ىرنسف نيظوظحم  اَّنك  نف  َرخآ ، ٍءزج  يف  نوكي  دقف  كلقع ، نم  همدختست 

. اًبناج » اهانعضو  يتلا  ةلكشملاب  اًطبترم  اًئيش  عمسن  وأ 
نيأو حافت ! ةرجش  تحت  ةيبذاجلا ؟ نتوين  فشتكا  نيأ  خيراتلاب : دعنلف 

يف وأ  ةقالمع ، رهاجم  عم  ٍربخم  يف  سيلأ  ةرذلا ؟ ةينب  روب  زلين  فشتكا 
لوقع مظعأ  عم  ٍعامتجا  يف  مأ  تالداعملاب  ةئيلملا  حاولألا  اهيطغت  ٍةفرغ 

همالحأ . يف  اهآر   ٌ ةبيرغ  ٌ ةروص اهيلإ  هتداق  دقل  ال ! ملاعلا ؟
مجح باسح  نكمي  هَّنأو  ةريهشلا ، هتعفاد  سديمخرأ  فشتكا  نيأ  اًضيأ ،

يف ماع  يفلأ  لبق  كلذ  ناك  حازُملا ؟ ءاملا  ةيمكب  ةمظتنملا  ريغ  ماسجألا 
هراكفأ نراقو  نوطالفأ ، راكفأ  سردو  ٍكولمب ، ىقتلا  لهف  ةميدقلا ، نانويلا 

امدنع مامحتسالا  ضوح  يف  همدق  عضي  ناك  ال ! هنارقأ ؟ راكفأب  ةيملعلا 
«، اكيروي  » خرص طبارلا  دجو  امدنعو  ضوحلا ، نم  ضئافلا  ءاملا  حال 

. اهتدجو )  ) ينعت يتلا 
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3

اذه نم  ساروستاك  لوكينو  اسان  ةلاكوو  كوكشتيه  ديرفلأ  دافتسا  فيك 
؟ رسلا

هفقوأو لمعتل ، كريكفت  فقوأ  اًديفم ؟ كب  صاخ  ءاضف  ءاشنإ  دعُي  اذامل 
كلقع . سامحلا  وزغيسو  نينثالا  فقوأو  رِّكفتل ،

لبوهلا بوكسلت  لَّطعت  امدنع  ماع 1993م ؛ يف  ةلكشم  اسان  تهجاو 
ىلع ٍرداق  ريغ  ٍةروسكم  ٍةآرم  عم  ضرألا  لوح  هنارود  يف  ناك  ذإ  يئاضفلا ،
مجح ةفرعمل  نوكلل  اًروص  هطاقتلا  يف  صخلتت  يتلا  ةيئاضفلا ، هتمهم  مامتإ 

ام اسان  تناك  مايألا  كلت  يفو  ٍةقئاف .  ةيمهأ  وذ   ٌ لمع وهو  اهرمعو ، انتَّرجم 
ماع 1986م، رجنلاش  يعانصلا  رمقلا  ةثراكب  اهتنحم  راثآ  نم  يناعت  لازت 

اذه اهفلك  دقو  ٍدحاو ، ٍماعب  كلذ  لبق  خيرملل  بقارم  يعانص  رمق  ةراسخو 
دب ال  ىودج ، نود  ءاضفلا  يف  ريطي  بوكسلتلا  اذ  وه  اهو  رالود ! نويلم   813
ادح ام  كلذو  رتوتلا ، مهارتعاف  دقف  مث  نمو  ًةكوحضأ ، اهلعجيس  اذه  نأ 

اًعيمج انرعش  : » لوقلل غربنثور  فيزوج  ناريطلا  عيراشمل  اسان  ريدم  دعاسمب 
. جمانربلا »! اوفقوأ  وأ  ليومتلا  نم  اوعطتقا  ول  اذام  ٍيفاضإ ، ٍطغضب 

يف ةعقاولا  ةعلهلا  تامظنملا  نم  ريثك  هلعفي  ام  اسان  تلعف  دقف  اذكهو ،
ٍماعو اهليومت  قافنب  اسان  تأدبو  ٍءيش ، ِّلك  ىلع  اونهارف  ةريبك ، تالكشم 

ٍةعونصم ٍتادعمب  ةربخلا ، يوذ  نم  ءاضفلا  داور  لضفأ  بيردت  يف  اهتقو  نم 
ذإ ةروسكملا ، ةآرملا  حالصإل  اهنم  ٍةلواحم  يف  ديدحتلاب ، ةمهملا  هذهل 

رورم دعبف  ، ٌ ةدحاو  ٌ ةلكشم مهتهجاو  ْنكلو  مهتعمس ، ذاقنإ  مهيلع  بجو 
ةآرملا بيكرت  ةيفيك  ةفرعم   ٌ دحأ عطتسي  مل  دوقنلل ، ءاملعلا  قافنإو  رهشألا 
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؟ ةحاسملا أشنأ  نمو  ُّلحلا ؟ يتأيس  نيأ  نمف  بوكسلتلا ، لخاد 
يف ركورك ، ميج  وهو  اسان ، يسدنهم  دحأ  مامحتسا  لالخو  ٍموي ، تاذ 
ٍةلباق ٍةيندعم  ٍنابضق  ىلع  ةزَّكرملا  تاَّشرملا  سوؤر  حال  ايناملأ ، يف  ٍقدنف 

هذه مادختسا  ةركف  هسأر  يف  تعملف  ةيبوروألا ، تامامحلا  يف  ليدعتلل 
حوضولا ةظحل  تناكو  بوكسلتلا ؛ لخاد  ٍةديدج  ٍةآرم  بيكرت  يف  ةينقتلا 
اذه . انموي  ىتح  لمعي  لاز  ام  يذلا  بوكسلتلا  حالصإ  يف  َّرسلا  هذه 
ربخملا يف  نكي  ملو  ةعمجلا ، موي  ٍةرخأتم  ٍةعاس  يف  لمعي  ميج  نكي  مل 
هتحاسم داجيب  هلقعل  اًحماس  ٍةزاجإ  يف  محتسي  ناك  امنإ  ةلطعلا ، لاوط 

هَّلح دجو  ةلكشملا  ِّلحل  هلقعل  اًقيرط  ددحي  مل  امدنعو  ءاخرتسالل ، ةصاخلا 
ٍدادعأب ًةنولم  اًروص  بوكسلتلا  ذخأي  يئاملا  مامحلا  اذه  لضفبو  صاخلا ،

ضرألا . ىلإ  اهلسريو  ٍةريبك 
ىلع اًمليف  نيسمخ  نم  رثكأ  كوكشتيه ، ديرفلأ  قيوشتلا ، ديس  جرخأ 

داجيإ هل  فيكف  رويطلا ،) و( وكياس )  ) مالفأ اهنيب  نمو  ٍدوقع ، ةتس  ىدم 
؟ مالفألا ىلع  دِهجملا  هلمع  ءانثأ  يف  ةحاسم 

حبصتو ام  ٍزجاح  ىلإ  لصن  امدنع  : » مايألا َدحأ  ةباتكلا  يف  هكيرش  لاق 
اهل ةقالع  ٍةصق ال  ةياورب  أدبيو  ًةأجف  فقوتي  ناك  ًةداحو ، ًةمدتحم  انتاشاقن 
مث ةيادبلا ، يف  ٍديدش  ٍقنحب  رعشأ  تنكو  شاقنلا ، يف  هلوانتن  يذلا  انلمعب 

: لوقي ناكو  طغضلا ، تحت  لمعلاب  قثي  مل  ذإ  اًدمع ، اذه  لعفي  هَّنأ  تفشتكا 
، اهسفنب كيلإ  ةركفلا  يتأتسو  ِخرتسا  دجب ، لمعنو  طغضنو  طغضن  نحن 

. ماودلا »! ىلع  اقح  يتأت  تناكو 
نود اهدحو  نارودلاو  مداصتلاب  راكفألل  انلقع  يف  ةحاسملا  داجيإ  حمسي 
اذه ُةجيتنو  تاهاجتالا ، عيمج  يف  ةكرحلا  يف  ةرح  نوكتل  انلبق ، نم  هيجوت 
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انبجعتس . بلغألا -  ىلع  ِّرحلا -  نارودلا 
تضرع دقف  اًحوضو ، َّلقأ  قئارطب  ةحسفلا  كلت  ءاشنإ  لمعي  اًنايحأو 

، سيرابو لويسو  ندنل  يف  اهلامعأ  ساروستاك  لوكين  ةيديرجتلا  ةماسرلا 
تادازملل نوتنجيد  داو  راد  يف  رصاعملا  نفلا  يف  نيصتخملا  دحأ  فصيو 

ةكراشم اهَّنإ  تاحوللا ، دودح  زواجتت  ٍةيديرجت  هبش   ٌ لامعأ : » اهنأب اهلامعأ 
. ملاعلا » عم  اهِتيؤرل 

؟ ةحاسملا ءاشنإ  نع  ساروستاك  لوكين  لوقت  اذام 
قِلطُأ يتلا  ةلحرملا  يه  ويدتسألا  يف  يلمع  يف  ٍةيعادبإ  ةلحرم  رثكأ  َّنإ  »
نوكي امدنعو  اًعم ، عراستيو  تقولا  أطابتي  امدنع  اهنإ  ةوجفلا ؛)  ) اهيلع

ىلإ لصأ  امدنع  يعوال .  ةلاح  يف  نوكأ  امدنعو  نيئداه ، يعواللاو  يعولا 
حبصي لمأتلا ، تالاح  نم   ٌ عون هَّنإ  يتحول ، يف  اًمامت  كَلهتسُا  ةوجفلا  كلت 

تاوصألاو راكفألا  يف   ٌ ةوجف ءيشاللا ، نم  ةمهمهو  ءاضيب  ةجض  يلوح 
مك فرعأ  ةوجفلا ال  ءانثأ  يفو  شامقلاو ، يناولأ  ادع  ام  يئايزيف ، وه  ام  ِّلكو 

يتاقوأ رثكأ  اهَّنإ  اهئانثأ ، يف  وأ  اهلبق  اًئيش  ُتلعف  له  وأ  ٍتقو ، نم  َّرم 
. يلامعأ » لضفأ  اهيف  تزجنأ  يتلا  ةلحرملا  اهنإ  اًعادبإو ، اًجاتنإ 

؟ اهتاحول يف  ءاضيبلا  ةحاسملا  نع  اذام  نكل 
ةروصلا نمض  ةريغص  تاحارتساب  تاظحللا  هذه  ليكشت  ةداعإ  لواحأ  »
تاظحل َّنإ  ناولألل ، ةمظنملا  ىضوفلا  نم  دهاشملا  نيع  حاترتل  ةيديرجتلا ؛
. انلوح » نم  ةريغصلاو  ةريبكلا  ءايشألا  ريدقتل  ادج   ٌ ةمهم هذه  نوكسلا 

؟ ةحاسملا ُشنت  فيك  اًذإ 
كلقع حتفت  فيك  سديمخرأو ؟ روبو  نتوين  لثم  كلقع  ررحت  فيك 
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ليبسلا وه  فيك  سراوستاكو ؟ كوكشتيهو  اسانب  ةريدج  ةريصب  كيدل  نوكيل 
له كلمعب ؟ ضهنت  ٍراكفأ  راكتبا  ىلع  ٍةرداق  ٍةحاسم  ءاشنإل  كراكفأ  ةيقنتل 

؟ دحألا موي  حابص  يرجلاب  ةباجإلا 
نوكي دقو  يرجلل ،  ٌ تقو كيدل  نوكي  ال  دق  كلذك ، سيل  رمألا  ال ،
رومألا نم  ريثك  كيدل  نوكي  دقف  عراشلا ، يف  كيرج  لالخ  ًالقثم  كغامد 

لغاشملاو . تاعامتجالا  نم  ةمهملا 
ذخ  » لوقلا نم  ًالدبو  ةحاسملا ؛ ءاشنإل  ةيحيضوتلا  َلاكشألا  انفَّرعت 

، ةحاسملا ءاشنإل  ٍةطبارتم  قئارط  ثالث  ةكراشم  ديرأ  رثكأ » ٍتازاجإ 
ناسرف لثم  قئارطلا  هذه  يف  ركف  اهفذح .  بجاولا  ةثالثلا  رومألاب  كفيرعتو 
حاسفإل كتايح  نم  ٍءزج  ىلع  ءاضقلل  نيزهاج  ًةريبك ، اًحامر  نولمحي 
لصحن امك  رومأ ، ىلع  ءاضقلا  نم  ةحاسملا  يتأت  ذإ  ىرخأ ، ٍرومأل  لاجملا 

ىلع لصحنو  راجشألا ، عورف  عطق  نم  ةفيثكلا  تاباغلا  يف  ةحاسم  ىلع 
، تاعامتجالا لالخ  ةينهملا  ةحارلل  تاقوأ  ةلازإ  نم  ميوقتلا  يف  ةحاسملا 
ةيناكمإلاو . تقولاو  تارايخلل  انتلازب  انتايح  يف  ةحاسملا  ىلع  لصحنو 

4

فصنلا ىلإ  رارقلا  ذاختا  تقو  رصتخت  فيك  ىلوألا : ةلازإلا 

جردلا ىلع  انوطخو  ٍباكر ، ةتسل  ٍةزَّهجم  ٍةريغص  ٍةرئاط  نم  انلَّجرت 
. ٌ ةيفاص ءاقرز  ءامس  اهيطغت  ءارفص  ًالوقح  دجنل  ٍرذحب ، ريغصلا  يديدحلا 
هل ٍةلحر  يف  ٍةيبوروأ ، ٍةسبلأ  ةكرش  ِريدم  نوتسأ ، رتيبل  يحايسلا  ليلدلا  تنك 
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ثلاثلا مويلا  يف  نحنو  تاموسحلل ، ةسبلألا  رجاتم  ةرايزل  طيحملا  لالخ 
ةفيثكلا . تاباغلاو  ةيرخصلا  لابجلا  قوفو  تاريحبلا  لالخ  انتلحرل 

دحأ لخدنل  ةرجأ  ةرايس  نم  انلزن  ىتح  ىرخأ  ةقيقد  نوسمخ  الإ  يه  امو 
نيح يف  روصلا  طاقتلاو  ةلئسألا  حرطب  رتيب  ذخأو  انتلوج ، أدبنو  رجاتملا 
مسق ىلإ  انلصو  ىتح  رجتملا  يف  انلوجت  هل .  تاظحالملا  نِّودأ  تنك 
لوانتو ًةشهد ، هانيع  تعستاو  ًالوهذم ، ادبو  رتيب ، فقوت  ًةأجفو  سبالملا ،

رظنا : » يل لاقو  هيلع ، سامحلا  ادب  دقو  ةفاثكب  روصلا  طاقتلاب  أدبو  هفتاه ،
ماسقألا نم  رثكأ  مسقلا  اذه  يف  نئابزلا  لوجتي  رجتملا ، اذه  ماحدزا  ىلإ 

ٍتارايخ ضرع  يف  ةلكشم  مهيدل  نيرجتم  رخآ  َّنأ  يعم  حال  ةقباسلا !
ودبيسو ٍةبترم ، ريغ  تاكراملاو  ، ٌ ةعونتم ناولألاو  ، ٌ ةفلتخم طامنألاف  ٍةحضاو ،

. ٍزنك » نع  ثحبلاك  اهيف  ثحبلا 
ٍضرع ةقيرطب  نكل  اهتاذ ، ِّلاحملا  ةلسلس  يهف  اًقفاوم ، يسأرب  تأموأ 

اًماحدزا . رثكأو  ربكأ  نئابز  ددعو  ٍةفلتخم ،
اهتنحش يتلا  سبالملا  اولوانت  ذإ  اًمامت ، اًفلتخم  اذه  ةسبلألا  رجتم  ودبي  »

، سبالملا طمنو  ناولألا  ضرع  يف  مهبولسأب  اهوفنصو  ةسيئرلا ، ةلاكولا  مهل 
، فلخلا يف  نيتاسفلاو  رخآ ، ٍبناج  ىلع  ليوارسلاو  ٍبناج ، يف  ناصمقلاف 

وهو اهتيأر ، يتلا  رجاتملا  لضفأ  نم   ٌ دحاو هَّنإ  ٍةقسانتم ، ٍناولأ  ةثالثب  اهُّلكو 
. راحبلا » ءارو  ام  رجاتملا  نم  ديدع  ىلع  قوفتي 

تلأسو ىرخأ ، ٍةنيدم  يف  رجاتملا  نم  ديزم  ةرايزل  ةرئاطلا  ىلإ  اندع  مث 
ٍردصم يأرب  نئابزلا  ذخأي  : » لاقف كلت ؟ ضرعلا  ةقيرط  يف  زيمملا  ام  رتيب :

ىلإ ءرملا  رطضي  اليكل  هتارايتخا  مهب  قوثوملا  دحأ  مَّدق  دقو  هب ، نوقثي 
نم ٍةيبابض  ٍروحب  يف  طبختلل  تقولا  مهيدل  سيل  سانلا  نألو  كلذ ،
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كلذلو ةحيحص ، ريغ  ٍتارايتخا  نوقتني  وأ  نوملستسي  مهف  تارايتخالا ،
وأ هذخ  هديرت ، يذلا  طمنلاو  نوللا  وه  اذه  َّنأ  كلت  ضرعلا  ةقيرط  كربخت 

. كمامأ » ضورعملا  مهرايخب  ةقثلاب  رعشتف  لقأ   ٌ تارايخ كانهو  هعد ،
رجاتملا لسالس  ىدحإ  يف  كمس  عئاب  َدعاسم  يتنهم  ةيادب  يف  ُتلمع  »

اهُّلكو لباوتلا ، عاونأ  عيمجو  كمسلا  عاونأ  عيمج  رفون  اَّنك  ...ةيكيرمألا 
اًريخأو ببسلا ، فرعن  ملو  اهرتشي ، مل  اًدحأ  َّنأ  الإ  اًديج ، ةرَّعسمو   ٌ ةجزاط

وذ اهنم   ٌ ّيأف جزاطلا ، كمسلا  ءارش  نم  نيفئاخ  اوناك  ءالمعلا  َّنأ  انفشتكا 
، مزاللا نم  رثكأ  ٍتارايخ  رفون  اَّنك  اهخبطو ؟ اهليبتت  ةقيرط  امو  لضفأ ؟ ٍمعط 

ةرشع ال  هسفن ، تقولا  يف  كمسلا  نم  ٍعاونأ  ةثالث  انرفوو  انتسايس ، انرَّيغف 
اذكهو اهنم ، لكل  لباوتلا  نم  اًدحاو  اًعونو  اًعون ، رشع  ةسمخ  وأ  عاونأ 

ىتح كمسلا  عون  مهدحأ  راتخي  نإ  امو  ، ٌ دحاو  ٌ رايخ ءالمعلا  ىدل  حبصأ 
«، خبطلا ةقيرط  هيلع  تحِرُش  ٍسيك  يف  اهعضيو  لباوتلا  كمسلا  عئاب  فيضي 

تاعيبملا 500 % !» . تفعاضت  « ؟ اهدنع لصح  اذامو 
ىلإ جاتحت  انلوقعف ال  َعرسأ ، ٍتارارق  ينعي  لقأ  ٍتارايخ  حرط  َّنف  اذكهو 

مث نمو  رخآلا ، رايخلا  ىلإ  لاقتنالل  هيف  ريكفتلاو  همييقتو  ٍرايخ  ِّلك  كاردإ 
عرسأ . ٍتارارق  ينعي  لقأ  ٍتارايخ  رفاوت  َّنف 

كوبسيف عقومل  يذيفنتلا  ريدملاو  ةدحتملا  تايالولا  سيئر  ذختي  فيك 
؟ ةداتعملا ةدملا  فصن  لالخ  اًرارق 

ِّلكل َرثكأ  اًتقو  ينعي  انتارايخ  يف  ريكفتلا  يف  َّلقأ  ٍتقو  ىلإ  ةجاحلا  َّنإ 
َرخآ . ٍءيش 

؟ ٍةفعاضم ٍةعرسب  ٍةيموي  ٍتارارق  ذاختا  نع  امابوأ  سيئرلا  انل  لوقي  اذام 
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درو ام  اذه   . ةيدامرلا » وأ  ءاقرزلا  تالدبلا  ىوس  يدترأ  يِّنأ ال  نوظحالت  »
لواحأ ، » ماع 2012م (  Vanity fair ريف (  يتيناف  ةلجم  لاقم  يف 

َّنأل هلكآ ، وأ  هسبلأس  ام  لوح  ٍرارق  ذاختا  ديرأ  ال  يتارارق ، نم  لالقإلا 
زيكرت كيلعو  اهذاختا ، بجي  يتلا  ىرخألا  تارايخلا  نم  اًريثك  كانه 

ٍموي ءاضق  نكمي  الف  كسفنل ، ٍنيتور  ءانب  كيلع  تارارقلا ، ذاختا  يف  كتقاط 
. ٍةهفات » ٍرومأب  اًتتشم 

ٍةهفات . ٍرومأب  نيتتشم  انموي  ءاضق  اننكمي  ال 
؟ يذيفنتلا اهسيئرو  كوبسيف  ةكرش  سسؤم  جريبركوز  كرام  نع  اذام 

سبالملا ٍموي  َّلك  سبلأ  اًمامت ، ةقباطتم  اًصيمق  نيرشع  وحن  كلمأ  »
Today يادوت (  ةلجمل  ٍةلباقم  يف  هلاق  ام  اذه  كلذك ،»؟ سيلأ  اهسفن ،

. (
ربكأ ءانب  وه  هفده  امنإ  هفده ، سيل  اذهف  هسبالمب ، ملاعلا  كرام  لهذي  ال 
ةقيقد ىلإ  هصيمق  ُرايتخا  جاتحي  امدنعو  ملاعلا ، يف  يعامتجا  ٍلصاوت  ةكرش 

هتكرش . يف  ريكفتلل  هرفوي  تقو  وهف 
ةضماغلا يل  نيماينب  ةثداح 

اهنم . ُّدحلاو  تارارقلا  نم  ليلقتلا 
يرمع ناكو  ةديدع ، تاونس  لبق  يل  يبتكم  ٍلمع  لَّوأ  ىلإ  اذه  ينذخأي 

ينتفظوو ةيعماجلا ، يتسارد  تيهنأ  دق  تنكو  اًماع ، نيرشعو  نينثا  اهنيح 
داومل رتكاف  سكامو  لريج  رفوك  ةلاكو  ريدمل  اًدعاسم  لبماجو  رتيب  ةكرش 
هتيقتلا ٍصخش  لَّوأ  يل  نيماينب  ناكو  فيصلا ، يف  لمعلا  تأدب  ليمجتلا . 
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، هرمع نم  تاينيرشعلا  فصتنم  يف  ينيص  وهو  لمعلا ، يف  لوألا  يموي  يف 
تضرتفا نوللا ، ةنكاد  ًةقيض  اًبايث  يدتري  ٍريصق ، ٍرعشو  نيتقيض  نينيع  وذ 

الإ ٍلمع ، قاروأ  وأ  ٍتاحول  وأ  ٍروص  يأ  ِوحي  مل  هبتكم  َّنأل  يذوب ؛  ٌ ملعم هَّنأ 
وبمابلا . عون  نم  تانارزيخ  ثالث  هيف  ىصحلا  نم  ًءاعو 

اًعم لمعلا  نم  عيباسأ  ةَّدع  دعبو  يبتكم ، بناجب  نيماينب  بتكم  ناك 
صيمقو دوسأ ، لاورسو  ءادوس ، براوجو  دوسأ ، ءاذح  هسابل : طمن  تظحال 

اهيف انلمع  يتلا  مايألا  دحأ  يفو  سناجتم ، ٍءيش  ُّلكو  اًقينأ ، ودبي  نولم ،
. كسبالم »؟ يرتشت  نيأ  نم  : » هتلأس ٍرخأتم ، ٍتقو  ىتح 

يف ةدحاو  ًةَّرم  يرتشأ  انأ  هلوقأ ، ام  قدصت  نل  امبر  : » يل لاقو  كحض 
ةسمخو ةقباطتم ، اًبروج  نيثالثو  نوللا ، ضيبأ  ايلخاد  ًالاورس  نيثالث  ماعلا 

قباطأ رهشلا . ال  يف  ًةَّرم  يسبالم  لسغأو  ليوارس ، ةسمخو  اًصيمق ، رشع 
اًتقو عِّيضأ  الو  عوبسألا ، ةياهن  ةلطع  يف  قَّوستأ  الو  براوجلا ، جاوزأ 
اذه ىرتس  مث  نمو  يتنازخ ، يف  يلاتلا  يدترأ  ذإ  يدترأس ، اميف  ريكفتلاب 

. نيعوبسأ » دعب  اًددجم  قرزألا  صيمقلا 
بايثلا راتخأل  قُّوستلاب  ًالماك  دحأ  موي  تيضمأ  نيرهش  لبقو  يِّنأ  ُتركذت 

قئاقد َةَّدع  يضمأ  ٍحابص  ِّلك  يفو  لمعلا ، نم  ٍموي  لَّوأ  يف  اهيدترأس  يتلا 
تقولاو عوبسأ ، ةياهن  ةلطع  َّلك  لسغلا  ىلإ  ًةفاضإ  مويلا ، هيدترأس  ام  ررقأل 

براوجلا . جاوزأ  ةقباطم  يف  عئاضلا 
اميف ريكفتلا  مدع  َّنأ  يعم  جتن  ٍةطيسب  ٍةبسح  دعبو  : » نيماينب عباتو 

يل رفويس  ماعلا ، يف  ًةَّرم  قُّوستلاو  رهشلا ، يف  ًةَّرم  لسغلاو  موي  َّلك  يدترأس 
نيب لاقتنالا  يف  اًتقو  رسخأ  ينألو ال  ...ايطسو  ايموي  ةقيقد  ةرشع  سمخ 

اًعوبسأ ينعي  اذهو  ٍرهش ، َّلك  رشع  ىلإ  تاعاس  ينامث  رفوأ  انأف  راكفألا ،
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. ٍيفاضإ »! ٍعوبسأ  يف  ٍلمع  نم  هزاجنإ  يننكمي  ام  فرعتو  ٍماع ، َّلك  ايفاضإ 
، يفاضإ عوبسأ  يف  نيماينب  هزجني  نأ  نكمي  لمعلا  نم  مك  فرعأ  تنك 
نم  ٌ بوبحم وهو  ةرهاب ، جئاتن  مِّدقي  حاجنلل ، عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ناك  ذإ 
هنف ًةيفاضإ  ًةليوط  ٍتاعاس  هلمع  نم  مغرلا  ىلعو  لمعلا ، يف  هئاسؤرو  هئالمز 
هَّنأل َلضفأ ، ٍتارارق  ذاختاب  زَّيمت  هنكل  نيقابلا ، نم  رثكأ  اًتقو  لمعي  نكي  مل 
نم ريثك  ىضمأ  نيح  يف  ةمهملا ؛ رومألل  تارارقلا  ذاختا  ةقاط  رفوي 

قنعلا تاطبر  ةقباطمو  صيمقلا ، رارزأ  رايتخا  يف  مهتقو  ءاقدصألا 
يأ قُّوستلا  تقوب  اولدبتسي  نل  مهَّنأ  ملعأو  مهتقانأب ، مامتهالاو  براوجلاو ،

نوُّبحي مهف  مهيلإ ؛ ةبسنلاب  اًعئاض  اًتقو  سيل  هنأل  ملاعلا ، يف  َرخآ  ٍءيش 
ريغ َءايشأ  يف  ريكفتلاب  ُتأدب  يلإ  ةبسنلاب  نكل  وحنلا ؛ اذه  ىلع  هتيضمت 
وذ اهنم  يأو  تارارقلا ؟ ذاختا  يف  يضمأ  تقولا  نم  مكف  سبالملا .  رايتخا 

؟ ٍةيمهأ
يلإ ةبسنلاب  اًقاهرإ  رثكألا  تناكو  يل  ترطخ  يتلا  ةركفلا 

، اهتذختا يتلا  تارارقلا  عيمج  هيف  بتكأ  ٍلماك  ٍموي  ةيضمت  تررق 
، هسبالم رارق  نيماينب  عضو  امكو  هنع ، ءانغتسالا  بجي  امب  دعب  اميف  ريكفتلل 

مهفل ٍةوطخ  لَّوأ  هذه  تناكو  تارارق ، نم  ينبساني  امع  ثحبأ  تنك 
قحتست اهنكل  ًةجعزم  ًةيلمع  تناك  اهنع ؛ ءانغتسالا  بجي  يتلا  تارارقلا 

ٍموي يف  اهتذختا  يتلا  تارارقلا  ددع  يعم  جتن  ءاصحإلا  ةياهن  يف  ءانعلا . 
اذام لوح  نكل  موي ! نم  هل  اي  اًرارق ! نينامثو  ةسمخو  نيتئم  تناكو  ٍدحاو ،
تناك اهنم  نيعبسو  اًسمخ  َّنأ  فارتعالا  ينجرحي  تارارقلا ؟ هذه  رودت 
يديرب نم  ققحتلا  نع  اًرارق  نيتسو  نينثاو  يضايرلا ، يدانلاب  قلعتت 

ماعطلا . نع  اًرارق  نيثالثو  نينثاو  ينورتكلإلا ،
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: كلذ ىلع  ةلثمألا  نم 
؟ ىرخأ قئاقد  ةسمخل  اًمئان  لظأ  مأ  نآلا  قيتسا  له 
؟ ىرخأ ةليلق  قئاقدل  اًمئان  لظأ  مأ  نآلا  قيتسا  له 

؟ لستغأل نآلا  قيتسا  له 
؟ يدانلا ىلإ  بهذأ  له 

؟ نآلا تكرحت  ول  يدانلا  ىلإ  بهذأل  تقو  ّيدل  له 
؟ نآلا راطفإلا  لوانتأ  له 

؟ ياشلا ىلع  اًعانعن  عضأ  له 
؟ ريصعلا يف  نيماتيف د  عضأ  له 

؟ مويلا يدترا  اذام 
؟ ةفيظن ناصمق  يدنع  له 

؟ ليطانبلا بسانت  ناصمقلا  له 
؟ نآلا ينورتكلالا  ديربلا  حتفأ  له 

؟ هيلع درأس  اذام 
؟ مويلا ةعبق  يدترأس  له 

؟ ىقيسوملا عمسأ  مأ  مويلا  ةعاذإلا  ىلإ  عمتسأ  له 
؟ مويلا اهكلسأ  قيرط  يأ 
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؟ يسفن نزأ  له 
؟ مويلا سبلأ  ءاذح  يأ 

؟ يتوصلا ديربلا  حتفأ  له 
؟ برشأ له 

؟ فشانملا عضأ  نيأ 
؟ مدختسأ وبماش  يأ 

؟ هجراخ مأ  مامحلا  لخاد  يسفن  فّشنأ  له 
؟ يريدم ىلع  ةيحتلا  يقلأ  له 

؟ مويلا زكرأ  اذام  ىلع 
؟ نآلا ةريتركسلا  فتاهأ  له 

؟ ءادغلا ىلع  ةفيفخ  ةبجو  لوانتأس  له 
؟ عامتجالا يف  اهحرطأس  يتلا  تاحارتقالا  ام 

؟ يناثلا عامتجالا  راظتناب  غارفلا  ةعاس  يضقأس  فيك 
؟ مويلا ريتاوفلا  عفدأس  له 

؟ ةليللا هذه  لعفأس  اذام 
؟ عوبسألا اذه  ّيدلاو  روزأس  له 

؟ ........له
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ةميدع رومأ  يهو  ةيمويلا ، يتارارق  فصن  ةثالثلا  عيضاوملا  هذه  دعُت 
نكل ال ديج ، رمأ  يضايرلا  يدانلا  ىلإ  باهذلا  نأ  بير  ال  ايلعف ؛ ةيمهألا 

اًءزج َّنأ  َّكش  الو  ةتباث ؛ ةروصب  بوتكملا  جمانربلا  ةعباتم  نم  ينعنمي  ببس 
نم تققحت  اذإ  اًبواجتم  ىقبأس  ينكل  ةعيرسلا ، ةباجتسالا  وه  يلمع  نم 

ققحتلا نم  ًالدب  ةقيقد ، ةرشع  سمخ  ةدم  مويلا  يف  نيتَّرم  ينورتكلإلا  يديرب 
ةصرف تيوفت  دوأ  الو  ماعطلا ، ُّبحأ  اًضيأ  غارف ؛ ةقيقد  يل  تحنس  املك  هنم 
رَّضحم ليتكوك  برش  نكل  يبتكم ، ىلع  ماعطلا  لوانت  وأ  ماعط  ةبجو  لوانت 

، هُّبحأ اًماعط  ينحنميس  مويلا  ءادغ  اياقب  نم  ءاشعلا  لوانتو  اًحابص ، اًقباس 
! ايموي اًرارق  نيثالثو  نينثا  َّيلع  رفويو 

لك اًبعتم  دوعأ  تنك  اذامل  ةيصخشلا ؟ ةيئاصحإلا  هذه  نم  ةدئافلا  ام 
يمامأ . تاباجإلا  يه  اه  يلزنم ؟ ىلإ  ٍةليل 

؟ ةليل لك  هدقفتو  حابص  لك  هدجت  يذلا  ام 
هذهو كغامد ، يف  ٍةعورزم  ٍةفيظن  ٍةجنفسب  اًحابص  أدبت  كَّنأ  لَّيخت 

ققشتي تارايخلا  ذخأت  امدنعو  كلجأل ، تارايخلا  عمجت  ةيرحس ، ةجنفسإلا 
امدنع ثدحي  اذام  نكل  مويلا ، رادم  ىلع  اذه  ثدحيو  اهنم ، ريغص  مسق 
كانهو تارارقلا ، ذاختا  كنكمي  ال  اهريغ  نمو  اًمامت ؟ ةجنفسإلا  يفتخت 

مونلاو . ماعطلا  امه  ةجنفسإلا ؛ عرز  ةداعإل  طقف  ناتقيرط 
 ) ىمظعلا ةيرشبلا  ةوقلا  فاشتكا  ةداعإ  ناونعب  ينريت  ميت  باتك  لان 

Willpower : Rediscovering the Greatest
كرويوين ةفيحص  قفو  اًعيبم ، رثكألا  ةبترم  ،  ( Human Strength

ضعب بضغي  َمل  تارارقلا  يف  داهجإلا  رِّسفي  : » لوقي وهو  زميات ،
ىلع مهدوقن  فرصب  نورخآ  فرسيو  مهترسأ ، دارفأ  ىلع  صاخشألا 
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نوكت نأ  تلواح  امهمو  تارايسلاو .  يحصلا  ريغ  ماعطلاو  سبالملا 
يف كلذ  رثؤي  نأ  نود  رارقلا  دعب  رارقلا  ذاختا  عيطتست  نل  كَّنف  اينالقع ،

ال كَّنأل  يدسجلا ، داهجإلا  نع  داهجإلا  اذه  فلتخي  كتارارق ، ةحص 
. ًةضفخنم » نوكت  ةيلقعلا  كتقاط  نكل  كبعت ، رادقم  يردت 

ضارغأ نع  ثحبلاو  لُّوجتلا  ةيلمع  ىلع  صاخشألا  نم  ريثك  داتعا 
حابص يف  رجتملا  ىلإ  يلزيل  عم  تبهذ  امدنع  فافزلا ؛ ةبسانمب  ٍةصاخ 

؟ ءاقرز مأ  ءارفص  اًنوحص  راتخنس  له  ةيويحلاو ، طاشنلاب  جضن  اَّنك  تبسلا 
انثا مأ  ةينامث  سوؤكلا ؟ نع  اذامو  عمال ؟ ريغ  مأ  اًعمال  اًحتاف ؟ مأ  اًنكاد  رفصأ 

ةيطغألا ددع  مكو  طالخلا ؟ ةكرام  نع  اذامو  ةريصق ؟ مأ  ةليوط  سوؤك  رشع ؟
انك ىتح  هتياهن  ىلع  مويلا  فراش  نإ  امو  اهنول ؟ امو  فشانملاو ؟ تاداسولاو 
يف انلأس  دق  عئابلا  َّنأ  ركذأو  انتجنفسإ ، تكلهتسا  دقل  كاهنإلا ، ةياغ  يف 

انسوؤرب انأموأ  دقو  رالود ، رعسب 300  جلث  ءاعو  ءارش  ديرن  له  ةياهنلا 
ٍةحوتفم . هاوفأو  ٍةكهنم  ٍنويعب  اًباجيإ 

اذهو تارايخلل ، اًهراك  حبصت  ايلقع  كلهتسُت  امدنع  : » نوج لوقي 
،ٌ ةدَّقعم  ٌ ةيناسنإ  ٌ ةردق ةيوستلا  َّنإ  تارارقلا ؛ ذاختال  اًروطتم  ًالكش  نمضتي 

ىلإ رظنت  قوستت  امدنعف  ةدارإلا ، رسخن  امدنع  هرسخن  ام  لَّوأ  يهف  اذهلو 
مامأ اًفيعض  ككرتي  قاهرإلا  نكل  ًالثم ، صخرألا  بلطتو  رعسلاك ، ٍدحاو  ٍدعب 
اذهلو مهعئاضب ، نوعيبي  ىتم  نوفرعيو  رمألا ، اذه  نوكردي  نيذلا  نيعئابلا 

ِّلك دعب  نيقهرم  نوقوستملا  نوكي  ذإ  ةبساحملا ، دنع  ىولحلا  عطق  ضرعُت 
ىلع ٍءارغإ  يأل  نوعضخيس  مهتدارإ  ةوق  ضفخنت  امدنعو  ةقباسلا ، مهتارايخ 
ٍءيش يأ  وأ  ادوصلاو ، ىولحلا  مامأ  اًفعض  رثكأ  نونوكيسو  بلغألا ،

. تايركسلا » نم  ًةعرج  مهيطعي 
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هدعاوقل عايصنالا  ىوس  كلمت  يذلا ال  ديحولا  صخشلا 
ةيفيك نع  اًباتك  تأرقو  ًةديدع ، ٍتاونس  لاملا  رامثتسا  يف  تيناع 
باسح يف  هعضوو  يبترم  نم  ٍءزج  عاطتقا  َّيلع  يسفنب ؛ لاملا  رامثتسا 

عنمي ببس  كانه  نكي  مل  ٍعونتم ، يرامثتسا  ٍقودنص  ىلإ  هلقنو  يرامثتسا ،
ىقبت اهتعطتقا  يتلا  دوقنلا  هذه  تناك  ماع  لك  ةياهن  يف  نكل  رامثتسالا ! نم 

، مخضتلا ببسب  اهتميق  لقت  امنإ  ةدايز ، نود  ةرمثتسم  ريغ  يه ، امك 
؟ كاذنآ يئطخ  وه  امف  نايسنلاو ، لسكلاو  ءابغلاب  رعشأ  تنك  اهدنعو 

، تارارقلا يف  داهجإلا  نم  ٍةلاح  دوجو  ُتظحل  فلخلا ، ىلإ  ُترظن  امدنع 
ىدل نوكي  اذه  لصحي  امدنعو  كلذ ، حالأ  نأ  نود  َّيلع  ترطيس  دقو 

: نارايخ صاخشألل 
.ٍرارق يأ  ذخأب  اوموقي  الأ  . 1

.ٍةئيس ٍتارارق  ذاختاب  اوموقي  نأ  . 2
لعف َّيلع  بجو  اذل  ةيئاقلت ؛ رامثتسا  ةيصاخ  اهتقو  يفرصم  كلتمي  مل 

كرتشأل ٍرهش  ِّلك  ةيادب  يميوقت  ىلع  يهبنم  طبضأ  تنكو  يسفنب ، اذه 
راعسأ تناك  ذإ  رمألا ؛ جرأ  ينلعجي  ام  لصحي  ناك  ٍرهش  َّلكو  رامثتسالاب ،
لوقأف كارتشالا ، يتين  نم  رهش  وأ  ٍعوبسأ  وأ  ٍموي  لبق  عفترت  رامثتسالا 
رظتنأس ادج ، ةعفترم  راعسأ  اهَّنإ  نآلا ، ءارشلا  ديرأ  ال  اًنسح ، : » يسفنل

، ٍموي َّلك  رعسلا  نم  ققحتلاب  رمتسأو  هراعسأ ،» ضفخنت  ىتح  ٍمايأ  ةعضب 
يرتشأف ضفخنت ، راعسألا  تناك  ام  ًةداعو  مويلا ، يف  ٍتاَّرم  ةَّدع 

اهبقارأ تنكو  اًنايحأ ، دارطضاب  عفترت  تناك  راعسألا  نكل  تارامثتسالا ،
لَّوأ اًرالود  رعسلا 50  نوكي  ضفخنت ، املاح  يرتشأس  يسفنل  لوقأو  عفترت 

ول ىتحو  ثلاثلا ، مويلا  يف  و52  يناثلا ، مويلا  يف  حبصي 51  مث  ٍموي ،
يف لقأ  هرعس  ناك  دقل  يسفنل  لوقأ  تنك  اًرالود  ىلإ 51  رعسلا  ضفخنا 
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هبنم ينهبنيل  ُّرمي  رهشلا  ناك  ةياهنلا  يفو  ًاليلق ، ثيرتلا  َّيلعو  ةيادبلا ،
دوقن رمثتسأ  مل  ينكل  ىرخأ ، ًةَّرم  رامثتسالل  ناح  دق  تقولا  َّنأ  يميوقت 

لام نم  نيرهش  ةصح  َّيدل  حبصأ  مث  نمو  نآلا ، ىتح  تئافلا  رهشلا 
لاملا . رامثتسا  دعوم  ديدحت  ةيمهأ  فعاضت  ينعي  ام  رامثتسالا ،

تنك ينكل  ةريثكلا ، تارايخلا  ببسب  ٍريبك  ٍطغضب  يغامد  رعش  املاطل 
، فوخلا ىلع  بُّلغتلا  عطتسأ  ملو  بسحف ، رامثتسا  ةصرف  ءارش  لواحأ 

ذاختا يف  يقافخإ  رثإ  قلقلاب  رعشأ  تأدبو  رخآ ، دعب  اًرهش  دوقنلا  تمكارتو 
ةلاح يف  انأو  ديرف  يقيدصب  ُتلصتا  يلايللا  ىدحإ  يفو  رامثتسالا ، رارق 
ةعماج يف  نييداصتقالا  رهشأ  يدي  ىلع  داصتقالا  ديرف  سرد  ٍعله . 

ناك هَّنأ  مهألاو  ٍتاونس ، ةَّدع  يرامثتسا  ٍفرصم  يف  لمعو  نوتسنيرب ،
ُتيناع : » يل لاق  هنكل  يلاملا ؛ يقافخإ  ىلع  هعلطأل  اًقوثوم  اًصخش 

ٍةعطق ىلع  اهتبتك  يسفنل ، َدعاوق  ثالث  ُتعضو  كلذلو  اهسفن ، ةلكشملا 
ديرأ ال  امدنع  ىتح  دعاوقلا  هذه  عبتأو  يبتكم ، ىلع  اهظفحأ  قرولا ، نم 

كلذ .
، رالود فلأ  نم  رثكأ  يراجلا  باسحلا  يف  نوكي  امدنع   : ىلوألا ةدعاقلا 

رامثتسالا . باسح  ىلإ  فلألا  قوف  ٍرالود  َّلك  لقنأ 
، رالود فلأ  نم  رثكأ  رامثتسالا  باسح  يف  نوكي  امدنع   : ةيناثلا ةدعاقلا 

يرامثتسا . ٍقودنص  ىلإ  فلألا  قوف  رالود  لك  لقنأ 
ةيناثلاو . ىلوألا  نيتدعاقلا  قرخت  نأ  كايإ   : ةثلاثلا ةدعاقلا 

، َّيدل رايخ  ذإ ال  ةلداعملا ، نم  يغامد  جرخُأ  يِّنأل  دعاوقلا  هذه  حجنت 
يرامثتسالا قودنصلا  ةميق  تعفترا  اذإ  يتارامثتساب .  اًديعس  نوكأ  نأ  َّيلعو 
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تناك اذإو  يحبر ، ةفعاضمو  اًركاب  ءارشلاب  ايكذ  ُتنك  يِّنإ  يسفنل  لوقأ 
اًءزج الإ  رمثتسأ  مل  ينَّنأ  ديجلا  نم  هَّنإ  يسفنل  لوقأ  ادج  ًةعفترم  راعسألا 
لوقأ رامثتسالا  ةميق  ضفخنت  امدنعو  يتارخدم ، َّلك  يدوقن ال  نم  اًريغص 

راعسألا ِّلظ  يف  نآلا  رامثتسالل  دوقنلا  راخداب  ايكذ  ُتنك  يسفنل :
يلاومأ عيمج  نآلاو  تالاحلا ، عيمج  يف  ةحبار  دعاوق  اهَّنإ  ةضفخنملا ،
. اهيف » ريكفتلاب  اًتقو  يضقأ  الو  نيراشتسمل ، اًروجأ  عفدأ  الو  ةرمثتسم ،
ذاختا نم  انعنمت  ًةيمهو  اًناردج  زجاوحلاو  دودحلاو  دعاوقلا  شنت 
اذامل ةريثكلا ، هتارايخ  تصلقت  يذلا  كمسلا  رجتم  لاح  وه  امك  تارارقلا ،

تارارقلا ذاختا  ةقاط  ىلع  ةظفاحملل  انغامدل ؛ نيناوق  عضو  اننكمي  ال 
، يضايرلا يدانلا  يف  ٍددحم  ٍجمانرب  عابتاب  كلذو  ةمهملا ، رومألل  اهريفوتو 

؟ اًحابص زهاج  ليتكوك  برشو 
؟ َّلقأ ٍتارايخ  انسفنأ  حنمن  امدنع  ثدحي  اذام 

اًقلاع كنوك  نع  مجانلا  عَّقوتملا  ريغ  رورسلا 
Stumbling ) ةداعسلاب رثعتلا  باتك  فلؤم  تربليج  لايناد  لءاست 

اهارجأ ٍةبرجت  نع  ثدحت  اًضيأ ، رمألا  اذه  نع  (  on Happiness
: درافراه ةعماج  يف 

بالطلل انحمسو  دوسألاو ، ضيبألاب  ريوصتلا  مُّلعتل  افص  انأشنأ  »
، تاريماك مهانيطعأ  اذل  ةملظملا .  ةفرغلا  مادختسا  ةيفيك  فُّرعتو  ءيجملاب 

مهتذتاسأل ًةروص  ةرشع  يتنثا  اوطقتلا  ثيح  ةعماجلا ، لوح  ًةلوج  اهب  اوبهذو 
ٍدحاو لك  راتخاو  تاريماكلا  اوداعأ  مث  مهتاناويحو ، مهفرغلو  نيلَّضفملا 

مهميلعت يف  تاعاس  تس  انيضمأ  اهدعبو  هطقتلا ، امم  نيتروص  لضفأ  مهنم 

١٨٠ www.jadidpdf.com



يأ مهانلأسو : نيتروصلا  مهانملس  مث  ةملظملا ، ةفرغلا  مادختسا  ةيفيك 
ىدحإ نع  مهيلخت  بوجو  نع  اولءاستف  انل ؟ اهميلست  يف  نوبغرت  ٍةروص 
نكمي رايتخالا ، مهيلع  َّنأو  عورشملا ، ىلع  ليلد  كلذ  َّنأ  مهانبجأو  روصلا ،

. ةدحاو » انميلستو  ةدحاوب  ظافتحالا 
رييغت مكناكمب  : » بالطلا فصنل  انلق  ذإ  نيراسم ؛ يف  ةبرجتلا  تراس  مث 

، ديربلاب اهلاسرإ  لبق  ةمداقلا  ةعبرألا  مايألا  يف  انه  ةروصلا  نوكتس  مكيأر ،
مكرارق نمو  مكنم  دكأتأسو  نوؤاشت ، ٍتقو  يأ  يف  اهليدبت  مكناكمبو 
سكعلا مهل  انلقف  بالطلا  نم  رخآلا  فصنلا  امأ   . لاسرإلا » لبق  يئاهنلا 

ديربلاب روصلا  هذه  لسرتس  نيتقيقد  دعبف  نآلا ؛ ٍرارق  ذاختا  مكيلع  : » اًمامت
. اًددجم » اهْوَرَت  نلو  طيحملا  ربع 

كلت نوبحيس  له  ةروصلا ؛ نع  مهتاعقوت  نع  بالطلا  فصن  انلأس  اهدعب 
ىلإ نوبهذي  رخآلا  فصنلا  انكرتو  اهوكرت ، يتلا  كلت  وأ  اهوراتخا  يتلا 

نوُّبحيس مهَّنأ  بالطلا  دقتعا  ةيادبلا  يف  هاندجو : ام  اذه  ناكو  مهفرغ ،
اهسفن ةجيتنلا  ىلع  انلصحو  اهوكرت ، يتلا  نم  رثكأ  اهوراتخا  يتلا  ةروصلا 

هدعبو ًةرشابم  ميلستلا  لبق  نكل  هرارق ؛ رييغت  هنكمي  يذلا  فصنلا  دنع 
ىلع ءادعس ، اهوراتخا  يتلا  مهروصب  نوقلاعلا  بالطلا  ناك  مايأ ، ةسمخب 
رييغت هنكمي  يذلا  يناثلا  فصنلا  امأ  اهليدبتب ، مهل  رايخ  هَّنأ ال  نم  مغرلا 

ترتخا له  اهليدبت ؟ َّيلع  له  : » ليبق نم  ةلئسأ  هيلع  ترطيس  دقف  هيأر 
ةروصلا تكرت  امبر  ةروص ، لضفأ  تسيل  هذه  امبر  ىلضفلا ؟ ةروصلا 
ليدبتلا ةدم  ءاهتنا  عم  ىتحو  مهرايخب ، ءادعس  اونوكي  مل  مث  نمو  ىلضفلا ،»

عنص ىلع  دعاسي  ليدبتلا ال  رايخ  نأل  اذامل ؟ مهرايخب ، نيعنتقم  ريغ  اولظ 
ةداعسلا .
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ٍةعومجمب انيتأ  دقف  ةبرجتلا ، هذه  نم  ريخألا  ءزجلا  ىلإ  يتأن  نآلاو 
مكنكمي اًديدج ، ٍريوصت  فص  انأدب  دقل  : » انلقو درافراه ، بالط  نم  ٍةديدج 

مايأ ةعبرأ  مكيدل  نوكيس  نيتروصلا  طاقتلا  دعب  نيتقيرط ، ىدحإ  رايتخا 
، اهدعب مكيأر  رييغت  مكنكمي  نلو  ًالاح ، رايتخالا  مكيلع  وأ  مكيأر  رييغتل 

بالطلا نم  ةئملاب  نوتسو  ةتس  راتخا  دقو  نولِّضفت ،»؟ نيتقيرطلا  نم  يأف 
يتلا ةقيرطلا  بالطلا  نم  ةئملاب  نوتسو  ةتس  راتخا  دقل  ةروصلا ، ليدبت  رايخ 

مهتروص . نع  نيضار  مهلعجت  نل 
كلت ذاختا  ديرن  نحنف  تارارقلا ، ذاختا  نم  ٍكاهنب  رعشن  نأ  ٍبيرغب  سيل 
ضرعت يتلا  امنيسلا  ةلاص  ىلإ  باهذلا  ديرن  ٍءيش ؛ ِّلك  ريرقت  ديرن  ترارقلا :

ىلإو تالوكأم ، ةمئاق  لوطأ  هيف  يذلا  معطملا  ىلإو  مالفألا ، نم  ٍددع  ربكأ 
صلقت ةريثكلا  تارايخلا  نكل  ةيذحألا ، نم  ٍددع  ربكأ  يوحي  يذلا  رجتملا 

نع عنتمن  اهدنع ؟ لصحي  اذامو  تارارقلا ، ذاختا  لالخ  انكهنتو  انتداعس 
ًةئيس . ٍتارارق  راتخن  وأ  تارارقلا  ذاختا 

يذلا ببسلا  وه  اذه  أطخلا .  تارارقلا  انذختا  اننأل  قلقن  اًمئاد  نحنو 
دوقن . يأ  رامثتسا  يف  لشفأ  ينلعج 

مهم رايخلا  املثم  انتداعسو  انهافرل  ناتمهم  ةيلالقتسالاو  ةيرحلا  نإ  »
The باتك فلؤم  زتراوش ، يراب  لوقي  اذكه  ةيلالقتسالاو ،» ةيرحلل 
نأ نم  مغرلا  ىلعو  كلذ  عم  ، »  Paradox of Choice
ام رخآ ، بعش  يأل  تنلك  امم  رثكأ  تارايخ  مهيدل  نييرصعلا  نييكيرمألا 

اهنم ديفتسن  اننأ  ودبي  هنأ ال  الإ  ةيلالقتساو ، ةيرح  رثكأ  مهنأ  اًضارتفا ، ينعي ،
اًيسفن . »

تايولوألا بيترت  ىلع  كدعاست  فوس  ةطيسب  تاوطخ  عبرأ 
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وأ سمخب  ىرخألا  نم  عرسأ  اهضعب  ةليلق ، تارارق  ىلإ  لصوتت  تنأ 
عرسأ تارارقب  يهتني  رمألا  نكل  لوطأ ، اًتقو  قرغتسي  اهضعبو  تارم ، رشع 
ساسأ ىلع  اهذخأت  يتلا  تارارقلا  عجارت  تنأف  مهم ، وه  ام  ىلع  زيكرتلاو 

شقانتو . ذفنتو  مظنتو  تمتَؤت  اهيأ  ررقتو  يموي 
ةنيدم يف  معاطملا  رهشأ  نم   Ruby WatchCo وكشتوو يبور 
ةسيئر هريدتو  ةنيدملا -  يف  معطم  فالآ  نيب 10  لوألا  ادنك -  يف  وتنروت 
اًريدم لمعت  نيل  تناك  معطملا ، حاتتفا  لبق  دروفوارك .  نيل  ةفورعملا  ةاهطلا 

نم خبطلا  نع  نيباتك  تفلأو  نتاهنام  يف  زنوزيس  روفلا  قدنف  يف  ةاهطلل 
اًعيبم . بتكلا  رثكأ 

مويلا يف  نيترمل  زجحلاو  ةنيدملا  يف  رخآ  معطم  يأ  هبشي  ال  اهمعطم 
نع رثكأ  اذامو  اًيموي .  ريغتت  ماعطلا  ةمئاقو  صخشلل  اًرالود  ةفلكتلاو 50 
ءيش الو  ىرخأ  تارايخ  يأ  دجوت  الف  ءيش ، ال  ةتباثلا ؟ قابطأ  ةعبرألا  ةمئاق 

لصحي نوبز  لكو  اهيف ، ركفتل  راعسأ  الو  اهنم  راتختل  ماعط  مئاوق  الو  هلكأتل 
ةيبايسناب ريست  يهطلا  ةيلمعف  خبطملا ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  ىولحلا .  ىلع 

دحلا ةاعارم  عم  ةعرسب  يرجت  ليدبتلا  ةيلمعو  دحاو  مجح  نم  نوحصلاو 
ماعطلا . اياقبو  دقافلا  نم 

، ةلواطلا طسو  ةريبك  قابطأ  يف  يلئاع » بولسأ  ب» مّدقت  ةمدخلا 
ةليل . لك  نئابزلاب  ةتفاخلا  ةءاضإلا  تاذ  ماعطلا  ةعاق  محدزتو 

رايتخالا . يهتناو  ريخأتلا  ىهتنا  دقل 
: نحنف ةريثك ، تارايخ  نمامأ  نوكت  امدنع 

، تارارق ذاختا  عيطتسن  الف  اًبعتم  نوكي  انغامد  نأل  اًئيش  لعفن  امإ ال  . 1
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نيب 25 نم  راتخت  نأ  كيلع  نوكي  امدنع  ثدحي  ام  اذهو  بحسننف ،
.ناكملا كرتنو  اهلك  اهلهاجتنف  نوباصلا ، نم  اًفنص 

: رخآ رايخ  كمامأف  بحسنت ،  نأ  ديرت  تنك ال  اذإ  .اًئيس  اًرارق  ذختن  وأ  . 2
كنف قوستلا ، موي  رخآ  يف  اًبعتم  نوكت  امدنعف  اًئيس ، اًرارق  ذخأت  نأ 

.لضفألا ىلع  لهسألا  راتختف  ءيش ، يأ  طقتلت  فوس 
ركتبيو ملاعلا ، رِّيغت  اًراكفأ  جتني  وهف  ملاعلا ، تايكلم  ُنمثأ  كغامد  نإ 

تارارقلا نطت  اذه  نم  مغرلا  ىلعو  ةايحلا ، زاغلأ  فشكيو  ًاليمج ، انف 
قيمعلا ريكفتلا  نم  كعنمتل  مويلا ، لاوط  هيف  ةيئاهناللا  تارايخلاو  ةهفاتلا 

، ةقيمعلا كراكفأ  ةريثكلا  تارارقلا  قرست  رارمتساب .  كراكفأ  ةعطاقمب  كلذو 
نوعفدي ال  مهو  كغامد ، نونكسي  نيرجأتسمب  هبشأ  ةريغصلا  راكفألاف 

هذه نم  ريثك  يتأي  ديكأتلابو  كغامد ، ةقاط  نوقرسيو  نورذتعي ، الو  ةرجألا ،
ٍديازتم . وحن  ىلع  ضعبب  هضعب  لصتملا  انملاع  نم  راكفألا 

The Shallows  ) ةلحضلا هايملا  ةياور  فلؤم  راك  سالوكين  لوقي 
لالخ نم  لعافتلا  انحنمي  : » زميات كرويوين  ةفيحص  قفو  اًعيبم  رثكألا  ،  (

نع ريبعتلاو  تامولعملا  ىلع  لوصحلل  ًةيوق  ًةديدج  ٍتاودأ  تنرتنإلا  ةكبش 
طغضن رابتخا ، نارئف  ىلإ  انلوحت  اًضيأ  اهنكل  نيرخآلا ، عم  ثيدحلاو  انسفنأ 

. يفاقثلاو » يعامتجالا  ءاذغلا  نم  ٍةريغص  ٍتاعرج  ىلع  لوصحلل  ٍرارزأ  ىلع 
تايولوألا بيترت  ىلع  كدعاست  ةطيسب  تاملك  عبرأ 

يغامد ناك  دحاو ، موي  يف  اًرارق  نينامثو  ةسمخو  نيتئم  تذختا  دقل 
فذحل  ٌ ّرس كانه  نكلو  ةظقي ، ةظحل  يف  ررقيو  مِّيقيو  نزاويو  لمأتي 

ةفعاضم . ةعرسب  تارارقلا  ذاختاو  تارايخلا 
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، ةقومرم تاعماج  يجيرخ  دنع  ةيدايقلا  ةيصخشلا  تافصلا  ةسارد  دعب 
اًحاجن سانلا  رثكأ  نأ  ُتفشتكا  نيروهشم ، باَّتكو  ءايرثأ ، نيماع  نيريدمو 

تارارقلا تائم  طغض  نم  مهغامد  صيلختل  اهسفن  قئارطلا  نومدختسي 
ايموي .

: يتآلا لكشلا  هحضوي  نيه ، رمأ  هنإ 

، ططخملا اذه  نم  ام  ٍناكم  يف  جردنيس  هذخأتس  رارق  يأ  ادج ، نِّيه  هَّنإ 
ادج امهم  وأ  ةيمهألا  ليلق  نوكيس  هنم ، اًريثك  وأ  تقولا  نم  ًاليلق  ذخأيسو 

.
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، فتاهلا ريتاوف  عفدو  تافظنملاو ، مامحلا  قرو  ءارش   : يئاقلتلا كولسلا 
رمألا ناك  اذإ  يمويلا ؛ كنيرمت  طمن  رايتخاو  لمعلا ، ىلإ  كقيرط  رايتخاو 

، ايئاقلت اًكولس  هلعج  كيلعف  هرارقإل ، ٍليئض  ٍتقو  ىلإ  جاتحيو  ةيمهألا  ليلق 
تافظنملاو مامحلا  قرو  نحش  طبضاو  تارارقلا ، هذهب  كغامد  لغشت  الف 

يفرصملا كباسح  ةطاسوب  فتاهلا  ريتاوف  عفداو  ايرهش ، تنرتنإلا  لالخ  نم 
عبتاو هلالخ ، نم  لمعلا  قيرط  رتخاو  ريسلا  ةكرح  نع  اًقيبطت  لِّمحو  ايئاقلت ،

ةيوناثلا تارارقلا  نيب  طلخت  الو  كغامد ، ررح  ايموي .  اًنَّيعم  ٍنيرمت  جمانرب 
يذلا نزولا  رايتخا  رارق  نكل  مهم   ٌ رارق يمويلا  نيرمتلا  رارقف  ةيمهألا ؛ تاذو 

مهمب . سيل  اًقحال  هعفرتس 
َّلك ةلئاعلا  عم  ماعطلا  لوانتو  ةسردملا ، نم  لافطألا  راضحإ   : ذيفنتلا

، طيسب ىنعمل  ةريبك  ةملك  ذيفنتلا  ٍحابص .  َّلك  كلمع  قيرف  ةيحتو  ةليل ،
الو هلعف  الإ  كيلع  سيلو  تقولا ، نم  اًريثك  كلهتسي  الو  مهم  وه  ام  ذِّفن 

هنأشب . اهذاختال  تارارق 
ءادأو كلامعأ  جمانرب  ميظنتو  ينورتكلإلا ، كديرب  نم  ققحتلا   : ميظنتلا
عضو كيلع  ةيمهألا ، ةليلق  يهو  اًريثك ، اًتقو  رومألا  هذه  كلهتست  ماهملا . 
ددحو ينورتكلإلا ، ديربلا  نم  ققحتلل  ةدحاو  ةذفان  عض  اهعابتاو ، نيناوق 
دحألا حابص  ةيلزنملا  كماهم  زجنأو  كلامعأ ، لودج  ميظنتل  اًدحاو  اًدعوم 

عوبسألا . ىدم  ىلع  اهميسقت  لدب 
، كتاجاح ءارش  رايتخاو  لزنم ، ءارش  لثم  ةمهملا ؛ تارارقلا  َّنإ   : ةشقانملا

ريبك تقو  ىلإ  جاتحت  ىرخأ ، ةنيدم  ىلإ  لاقتنالاو  ةفيظو ، ىلإ  مُّدقتلاو 
عضو نيقوثوم ، ءاقدصأ  ةحيصنب  ذخو  كلقع ، يف  رارقلا  شقان  اهذاختال ،

تارارق هذهف  رارقلا ؛ ذاختا  لبق  لهمتو  تايبلسلاو ، تايباجيإلاب  ةمئاق 
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ةريبك . ةيمهأ  تاذ 
؟ ىقبي اذام  كسأر ، نم  تارارقلا  حيزتو  ىلوألا  ةثالثلا  رصانعلا  كحيرت 

تارارقلا ةنزاومو  لؤاستلاو ، قيمعلا ، ريكفتلا  بلطتت  يتلا  ةشقانملا  ىقبي 
حيحص . ريغ  رارق  ذاختا  بنجتل  ةريبكلا 

فينصتلا بسح  اهفينصتو  رخآو ، نيح  نيب  كتارايخ  يف  ريكفتلا  بجي 
بجي يذلا  امو  ةيمهألا ، ميدع  اهنم  يأو  مهملا  وه  اهنم  يأ  فرعتل  قباسلا 

اًرمأ هُّدع  بجي  يذلا  امو  هيلع ، تقو  ةراسخ  مدع  مث  نمو  ايئاقلت  هُّدع 
هيف ريكفتلا  بجي  يذلا  امو  هئادأل ، لبق  نم  ٍتقو  ديدحتو  هميظنت  نكمي 

كيلع بجي  يتلا  ةريبكلا  راكفألا  امو  طقف ، هذيفنت  بجي  لعف  هنأ  ىلع 
اهنأشب . حيحص  ريغ  رارق  ذاختا  بنجتل  اهشاقن 

ريغ نم  ايلآ  تارارقلا  هذه  فينصت  ىلع  كتردق  روطتتس  تقولا  عمو 
يطعت دقف  ةيلاثمب ، تسيل  ةقيرطلا  هذه  َّنأ  ىلع  اهيف ، ريكفتلا  ىلإ  ةجاحلا 

يف لوحتتل  نايحألا ، ضعب  يف  اهمجح  نم  ربكأ  ةيمهأ  ةريغص  تارارق 
فدهلا امنإ  ايلاثم ، حبصت  نأ  سيل  فدهلا  نكل  ةريبك ، تارارق  ىلإ  كلقع 

تارارقلا . ذاختا  يف  لضفأ  حبصت  نأ  وه  ةقيرطلا  هذه  نم 
، كتقوو كغامد  ميظنتلاو ، ذيفنتلاو ، يئاقلتلا ، كولسلا  ررحيس 

كهنملا . كغامد  كركشيسو 

5

تقولا بسك  ىلع  دعاست  يتلا  يهدبلا  قطنملل  ةفلاخملا  ةقيرطلا  ةيناثلا : ةلازإلا 
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ينتفظو ذإ  يرمع ، نم  ةرشع  ةعبارلا  يف  تنك  امدنع  يل  ٍلمع  لوأ  ُتأدب 
ةريغصلا . ويراتنوأ  ةدلب  يف  ةريغصلا  اهتيلديص  يف  اينف  اًدعاسم  اتينآ  يتبيرق 

يوحي يبط  ىنبم  باب  ىلع  اهعقومب  ٍةريبك ، ٍةنازخ  مجحب  ةيلديصلا  تناك 
رغص نم  مغرلا  ىلعو  مويلا ، لاوط  نولعسي  لافطأ  اهباب  ىلع  فطصي  ًةدايع 
نم تائملا  فرصن  انكو  مويلا ، لاوط  ىضرملاب  ةمحدزم  تناك  اهتحاسم 

، ءاودلا بوبح  دعنو  ةيبطلا ، تافصولا  ملسن  اَّنكو  ٍموي ، لك  تافصولا 
نوباصم لافطأو  نوكبي ، عَّضر  ٍةقيقد .  نم  لقأ  يف  تاميلعتلا  يطعنو 
ةريغصلا ةحاسملا  هذه  يف  ءالؤه  ُّلكو  ةيودألا ، نيرتشي  تاهمأو  ماكزلاب ،

ةريغصلا . نيدرسلا  ةبلع  هبشت  يتلا 
تأر دقف  ةعمجلا ، ةليل  تاعاس  ثالث  ضيبأ  ربخم  فطعمب  لمعلا  تأدب 

لك يتبون  يهنأ  تنكو  اًماحدزا .  مايألا  لقأ  يف  ءاطخأ  بكترأ  نل  يِّنأ  اتينآ 
شيودنس لوانتأل  ياوبوس  رجتم  ىلإ  هترايس  يف  يبأ  ينلقي  مث  ةعمج ، موي 
. ةلوهجملا ») تافلملا   ) لسلسم دهاشأل  لزنملا  ىلإ  دوعأو  يمالسلا ،
كيلعف عبرم ، مدق  ةئم  تس  هيف  لمعت  يذلا  ناكملا  ةحاسم  نوكت  امدنع 
انماعط لكأنو  مويلا ، لاوط  ضعبب  مدطصي  انضعب  ناك  اذه ، عم  ملقأتت  نأ 
ىلعأ نزخُت  تناك  دقف  ءاودلا  بلع  امأ  ةيوازلا ، يف  ةقيض  يسارك  ىلع 

، ةلسغملا قوف  ناريغص  فيوركيامو  دارب  ةمثو  اهلفسأو ، ةبساحملا  ةلواط 
ناك يذلا  مامحلا  ىلإ  لوصولل  تالاصيإلا  قاروأ  ةموك  زواجت  انيلع  ناكو 
بلع ثولت  َّالأ  ًالواحم  لوبتلا  كيلع  ناكو  ةيذحألاو ، فطاعملاب  اًئيلم 

ضاحرملا . يبناج  ىلع  ةسدكملا  ليبجنزلا 
، يبأ ةكراشمب  ىرخأ  ةيلديص  حتف  يتبيرق  تررقف  اًحابرأ ، ةيلديصلا  تققح 

هذه نكل  : » يلاحلا عقوملا  نع  ةقيقد  نيرشع  دعبي  ديدجلا  عقوملا  ناكو 
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ناكملا ةحاسم  تناك  الاق .  اذكه  كرحتلل ،» ةحاسم  انيدل  نوكيس  ةرملا 
يتلا فوفرلاب  اًئيلم  ناكو  ةميدقلا ، ةيلديصلا  ةحاسم  فاعضأ  ةثالث  ديدجلا 
ناكو حورجلا ، تاقاصلو  سمشلا ، تايقاوو  ةدياعملا ، تاقاطبل  تعستا 

هيلابلا . يصقارك  ةيرحب  كرحتلا  نيفظوملا  ناكمب 
، فيصلا يف  ةيناثلا  ةيلديصلاب  لمعلا  تأدبو  رشع ، سداسلا  يماع  تغلب 
عم ثدحتأل  ةعاجشلا  َّيدل  حبصأو  تافصولا ، فرص  تفرتحا  دق  تنك 
نم ةرشع  ةيداحلا  يف  يبصك  ودبأ  دعأ  ملو  يبراش ، تبن  دق  ناكو  نئابزلا ،

ةرشع ةثلاثلا  يف  يبصك  ودبأ  تحبصأ  ةلواطلا ، فلخ  تاراظن  سبلي  رمعلا 
رمعلا . نم 

كانه نكي  مل  ذإ  لوألا ! نم  أوسأ  ناك  يناثلا  عقوملا  نأ  ًةرشابم  ُتظحال 
ةلواط قوف  قيدانصلا  تنزُخو  ًةئيلم ، فوفرلا  لك  تناكو  نيزخت ، ةحاسم 
نيزخت ىلإ  ةجاح  كانه  ناكف  رثكأ ، عئاضب  كانه  ناكو  اهتحتو ، ةبساحملا 
بلعلا ثولن  ال  يك  لوبتلا  ءانثأ  يف  رذحلا  انيلع  ناكو  ربكأ ، تايمك 

ضاحرملا . بناجب  ةنزخملا  ةدياعملا  تاقاطبو 
تاصاصق لالخ  نم  لئاسرلا  ررمن  اَّنكف  اًضيأ ؛ بعصأ  لصاوتلا  ناكو 

عستم كانه  ناكو  لمعلا .  قيرف  نيب  ثيدحلا  نم  ًالدب  ةريغص  قاروأ 
نم ًالدب  ىضرملا  فافطصال  ناروباط  كانه  حبصأف  بوساح ، يزاهجل 
نيب تافصولا  لقن  يف  تقولا  عاضأو  ءالمعلا ، كبرأ  اذه  نكل  دحاو ،

، مهب مامتها  كانه  سيل  هنأ  نئابزلا  سحأ  ربكأ  ةحاسملا  نألو  نيروباطلا ،
انيلع ناك  مهبلط  زهجُن  انك  امدنعو  مهتافصو ، ذخأي  نم  كانه  سيلو 

اًتقو عِّيضي  ينالديصلا  ناكف  رمملا ، يف  مهنع  ثحبلا  وأ  مهمساب ، ةادانملا 
هتعرسب لمعي  ناك  عيمجلا  َّنأ  نم  مغرلا  ىلعو  تافصولا ، ءلم  يف  رثكأ 
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ءالمعلل . اًئيطب  ودبي  لمعلا  ناك  دقف  ىوصقلا 
نوكتف ةرفاوتملا ، ةحاسملا  َّلك  لغشيل  لمعلا  عَّسوتي  ثدح ؟ اذام 

يف ودبت  تناك  ةلكشملا  نأ  عم  لمعلا ! ةدوج  ةدوجلا .  ضافخنا  ةجيتنلا 
ةبساحم تالواطو  رثكأ ، تقو  كالتما  نع  اهَّنأ  َّالإ  ربكأ ، ٍةحاسم  كالتما 

ءلم ناك  ديدجلا  عقوملا  يف  هيف .  نئابزلا  لوجتل  عسوأ  ٍناكمو  ربكأ ،
، ريبك عدوتسم  نم  ًةفصو  ألمت  كسفن  لَّيخت  ربكأ ، اًتقو  قرغتسي  تافصولا 

اًريبك . اًتقو  كلذ  قرغتسيس  اًمتح 
لمع يأ  ءادأل  ةمزاللا  ةدملا  ددحي  يذلا  ديحولا  نوناقلا 

ةلجم يف  بيرغ  لاقم  رهظ  ماع 1955م  نم  ربمفون  / يناثلا نيرشت  يف 
قلطأ نوسنكراب ،) توكثرون  يس .   ) وهو فورعم  ريغ  ٍبتاكل  تسيمونوكإلا 
دقتني رخاس ، لاقم  وهو  نوسنكراب ،) نوناق   ) مسا لاقملا  اذه  ىلع  ءارقلا 
لاقملا ناك  تاكرشلل .  مئادلا  عسوتلا  نم  رخسيو  ةموكحلا ، ةيطارقوريب 
: عطقملا اذهب  ةءاربب  ةلاقملا  تأدب  تامولعم ، ءاطعإ  عانق  تحت  اًدقان 

، هئاهنإل حاتملا  تقولا  لغشيل  لمعلا  ددمت  ةفولأملا  تاظحالملا  نم  »
ةباتك يف  اهموي  لماك  زوجع  ةديس  يضقت  نأ  نكمي  لاثملا  ليبس  ىلع 

نع ثحبلا  يف  ةعاس  يضقتف  ىرخأ ؛ ةنيدم  يف  اهتخأ  ةنبال  ةيديرب  ةقاطب 
داجيإل ةعاس  فصنو  اهتاراظن ، نع  ثحبلا  يف  ىرخأ  ةعاسو  ةيديرب ، ةقاطب 
ذخأتس له  ررقتل  ةقيقد  نيرشعو  ةقاطبلا ، ةباتك  يف  اًعبرو  ةعاسو  ناونعلا ،

اذه قرغتسيس  .ال  مأ  رواجملا  عراشلا  يف  ديربلا  قودنص  ىلإ  اهعم  ةلظملا 
رخآ اًصخش  كرتي  هنكلو  ٍلوغشم ، ٍصخش  تقو  نم  قئاقد  ثالث  لمعلا 

«. بعتلاو كشلاو  قلقلا  نم  ٍموي  دعب  اًكهنم 
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ةفولأملا تاظحالملا  نم  اهنم « : ةلمج  لوأ  يف  ةلاقملا  ةيرظن  ترصُتخا 
همامتال » . رفاوتملا  تقولا  ألمي  نأ  لجأ  نم  ددمتيو  عسوتي  لمعلا  نأ  يه 
. ةيئاهنلا ) ةلهملا  يه  ماهلإلا  ةمق  ( ؟ لبق نم  ةحيصنلا  هذه  عمست  مل 

قرغتسيس هَّنف  ةريخألا  ةقيقدلل  كلمع  تكرت  اذإ  : » لاثملا ليبس  ىلع 
لماك لمشيل  ددمتيس  كتبيقح  ىوتحم  َّنإ  : » اًضيأ لوقلا  نكميو  ًةقيقد ،»

. ةحاتملا » ةحاسملا 
نكي ملو  رثكأ ، تقو  كانه  ناك  يتبيرق  هتحتتفا  يذلا  يناثلا  عقوملا  يف 

ولت ةفصولا  فرصُتل  اهبناجب  ةدايع  كانه  نكي  ملو  كب ، نوقدحي  ءالمعلا 
وج ناكو  ءالمعلا ، تالؤاست  نع  ةباجإلل  تقو  كانه  ناك  مث  نمو  ىرخألا ،

لَّوألا . عقوملا  فالخ  ىلع  اًئداه ، لمعلا 
ًالَّمحم ةيعوبسألا  ةلطعلا  لبق  دوعت  تنك  امدنع  ةسردملا  مايأ  رَّكذت 

تابجاولا هذه  نكلو  ةلطعلا ، نم  لضفأ  كانه  نكي  مل  ةيسردملا ، تابجاولاب 
اًمئاد تنك  ينأ  ركذأ  اهَّلك .  ةلطعلا  مايأ  كيلع  صِّغنت  ءادوس  ةميغك  تناك 

نيرفاسم اَّنك  اذإ  رخآلاو  نيحلا  نيب  نكلو  دحألا ، موي  ءاسم  يتابجاو  يهنُأ 
تنك نيمداقلا ، نيمويلل  ةريثك  تاططخم  انيدل  ناك  وأ  ةلطعلا ، ءانثأ  يف 

، يلقع يف  برقأ  ةيئاهنلا  ةلهملا  تناك  دقف  ةعمجلا ؛ ءاسم  يتابجاو  زجنأ 
مث نمو  ةلطعلا ، لالخ  لوطأ  اًتقو  حبرأ  تنك  اهدنع ؟ ثدحي  ناك  اذامف 

ةحاسملاو . تقولا  نم  اًديزم  ةرِّكبملا  ةيئاهنلا  ةلهملا  يل  ترفو 
؟ فصنلا ىلإ  عامتجالا  ةدم  رصتخت  فيك 

ةَّدع لبق  كلذو  نيفظوملا ، تاعامتجا  سؤرت  يلمع  ءازجأ  دحأ  ناك 
كانه نكي  ملو  ةعمجلا ، حابص  يف  نيفظوملا  فالآل  عامتجالا  ناك  تاونس ،
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مث ةيادبلا ، يف  ثدحتي  يذيفنتلا  سيئرلا  ناكف  عامتجالل ؛ ددحم  جمانرب 
دعب اًضيأ  وه  هلقني  يذلاو  هبرقب ، سلاجلا  يذيفنتلا  ريدملل  عايذملا  لقني 

؛ عامتجالا ةدمب  ؤبنتلا  نكمملا  نم  نكي  ملو  هبناجب ، صخشلا  ىلإ  هئاهتنا 
، فصنلاو ةرشاعلا  وأ  ةرشاعلا  ةعاسلل  رمتسيو  اًحابص  ةعساتلا  يف  أدبي 

ريغ وحن  ىلع  ملكتي  عيمجلا  ناك  اًحابص .  ةرشع  ةيداحلا  ىلإ  اًنايحأو 
، راودلاب نيباصم  عامتجالا  نورداغي  نورضاحلا  ناكو  زجوم ، ريغو  حضاو ،

عامتجالا . ةيادب  يف  تحرُط  يتلا  عيضاوملا  رُّكذت  نيلواحم 
ةسمخ ىلإ  هانمسقو  عامتجالا ، ميظنت  ىلع  يذيفنتلا  سيئرلا  عم  تلمع 

: اًمدقم لامعأ  لودج  انعضو  كلذبو  قئاقد ، سمخ  رمتسي  اهنم   ٌ ّلك ماسقأ ،
، تاعيبملا تاعيبملا ، (، ) تايساسألا (، ) ةكرشلا جراخ  (، ) ماقرألا )

حتف ىلإ  اهيف  دمعي  يذيفنتلا  سيئرلا  ناك  يتلا  ديربلا ) ةبيقح  و( تاعيبملا ،)
روضحلا . ةلئسأ  نع  ةباجإلاو  لئاسر 

رثكأ ال  ةقيقد ، نيرشعو  اًسمخ  عامتجالل  ديدجلا  جذومنلا  ةدم  تناك 
ٍةقيقد ءاقب  دنع  نري  ٍسرج  توص  تلَّمح  ببسلا ؟ امف  كلذ ، نم 
سمخ ءاقب  دنع  ٍةيناث  لك  قدلاب  أدبت  ةعاس  تاقد  توصو  ثدحتملل ،

هل صصخملا  تقولا  ثدحتملا  زواجت  لاح  يفو  ثدحتملل ، ةيناث  ةرشع 
ىلع ثدحت  ول  ىتحف  عايذملا ، توص  عطقي  توصلا  يف  صصختملا  ناك 

تمصلا . ىوس  رايخ  هيدل  ىقبي  نلو  دحأ ، هعمسي  نلف  حرسملا 
عبس ىلإ  ةجاحب  مهنإ  نيلئاق  عيمجلا  ىكتشا  ةيادبلا  يف  ثدح ؟ اذام 

تقولا نم  ريثك  ىلإ  ةجاحب  مهنإ  وأ  مهتركف ، ميدقتل  رشع  وأ  قئاقد 
، عيمجلا يواكش  انضفر  هولوقيل .  ادج  امهم  اًئيش  مهيدل  َّنأل  يفاضإلا ؛
 ) يإ يج  ةكرشل  قباسلا  يذيفنتلا  سيئرلا  شلاو ، كاج  لوق  مهانكراشو 
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لمعلا ةمظنم  نوكت  يكل  : » لامعألا لاجرل  درافراه  ةلجم  يف  (  GE
نوكي نأ  بجي  ًةطيسب  نوكت  يكلو  ًةطيسب ، نوكت  نأ  بجي  ًةلاَّعف ، ةريبكلا 

مهسفنب نيقثاولا  ريغ  نوريدملا  ببسُي  سفنلاب .   ٌ ةقث نيفظوملا  ىدل 
اًضورعو ًةدقعم  ٍتاططخم  فئاخلا  رتوتملا  ريدملا  مدختسيو  تاديقعتلا ،

نع نودعتبيف  نويقيقحلا  ةداقلا  امأ  ةلوفطلا ، ذنم  هفرعي  ام  لكب  ًةئيلم  ًةريبك 
، نيقيقدو نيحضاو  اونوكيل  سفنلاب  ةقثلا  ىلإ  صاخشألا  جاتحي  ىضوفلا . 
وأ رُبك  امهم  ةمظنملا  هذه  يف  ٍصخش  َّلك  َّنأ  نيدكأتم  اونوكي  نأ  بجي 

سيل رمألا  َّنأ  ىلع  ةمظنملا ، هيلإ  يمرت  امو  لمعلا  ةعيبط  مهفي  هلمع ، رُغص 
، صاخشألا ىلع  ةطاسبلا  ةبوعص  ىدم  لُّيخت  كنكمي  ذإ ال  ةلوهسلا ، هذهب 

سكعلا يه  ةقيقحلا  نكل  ءايبغأ ، نودبيس  مهَّنأ  نونظيو  اهنوشخي ، مهَّنإ 
. ةطاسب » رثكألا  مه  ملاعلا  يف  صاخشألا  ىكذأف  اًمامت ،

؟ اهدعب ثدح  اذام 
، مهتقو طبضو  نرمتلا  ىلإ  نوثدحتملا  دمع  اينمز  ادح  انعضو  نأ  دعب 

اومدختساو ةيمهأ ، لقألا  راكفألا  اولازأو  ةمهملا ، راكفألل  ةيولوألا  اوطعأو 
لوق عطتست  مل  نإ  : » أدبم انرشن  دقل  ًةصخلم .  اًضورعو  ًةحضاو  اًطاقن 

عامتسالا دنعو  اًدبأ ،» اهلوق  عيطتست  تنأف ال  قئاقد ، سمخ  يف  كتركف 
اًددحمو اًحضاو  هثيدح  نكي  مل  اذإ  ًةلصاوتم ، ًةقيقد  نيرشع  ملكتي  صخشل 

سوباك . ىلإ  لوحتيس  هَّنف  اًقِّوشمو 
، مهتقوب عيمجلا  مزتلاف  ثدحتي ، وهو  هتعطاقم  نم  اًفئاخ  عيمجلا  ناك 
؛ اًمامت ًةقيقد  نيرشعو  ٍسمخ  نم  رثكأ  قرغتست  تاعامتجالا ال  تحبصأو 
نم ًةعاس  فظوم  فلأ  نم  فظوم  لك  رفو  دقل  جاتنإلل ؟ ثدح  اذامو 
ريغص رييغتب  كلذو  ةكرشلا ، تقو  نم  ةئملاب  اًفصنو  نينثا  يأ  هلمع ، تاعاس 
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.
؟ دحاو موي  لالخ  رهشأ  ةثالث  بلطتي  اًعورشم  زجنت  فيك 

عقاوم ميمصت  ىلع  فرشي  ايجولونكتلا ، ةعانص  يف   ٌ دئار انير  ماس 
فلؤم ريبك  قيرف  ماس  ىدل  اهريوطتو .  ايموي  نييالملا  اهروزي  ةمهم  ةينورتكلإ 

ىلإ ميمصتلا  نم  ةفلتخم ؛ ماهمب  هيدل  نولمعي  اًفظوم  نيتس  نم  رثكأ  نم 
ماس مدختسي  مخضلا ؟ هلمع  قيرف  ماس  زفحي  فيكف  ريرحتلا ، ىلإ  ةجمربلا 

تقولا . ةلازإل  نوسنكراب  نوناق 
مهيلع بجي  دحت  نع  مهربخي  مث  هلمع ، قيرفل  ايرس  عامتجا  دعوم  ددحي 

! ينورتكلإ عقوم  ءاهنإل  دحاو  موي  نآلا  مهيدل  دحاو .  موي  يف  هؤاهنإ 
اوناك دحاو ، موي  يف  اهزاجنإ  بجي  كئلوأ  لك  رابتخالاو  قيسنتلاو  ميمصتلا 
زاجنإل اًعم  نولمعي  اهدعب  نكل  ةيئاهنلا ، ةلهملا  ببسب  ةيادبلا  يف  نوعلهي 

ةمهملا .
زيكرتب انلمعو  رثكأ ، نيمظنم  انك  لقأ  تقولا  ناك  املك  : » ماس لوقي 

يف لمعلا  ءاهنإل  ىرخأ  ةقيرط  كانه  سيل  هَّنأل  اًعم  انلك  لمعن  انك  ربكأ ،
. بسانملا » تقولا  يف  هزجنن  اًمئاد  انكو  ةددحملا ، ةيئاهنلا  ةلهملا 

، مهلمعو عيمجلا  تقو  ماس  رَّرح  دحاو ، موي  يف  لماك  رهش  لمع  ءاهنب 
نع ينورتكلإ  ديرب  كانه  نوكي  نلو  عقوملا ، يف  ركفي  هتقو   ٌ دحأ يضقي  نلف 
كانه نوكي  نلو  لمعلا ، ةقيرط  ةشقانمل  تاعامتجا  كانه  نوكي  نلو  لمعلا ،
ءاهنإ ىتح  بنج  ىلإ  اًبنج  اًعم  عيمجلا  لمعيس  ام ، ٍعوضوم  لوح  مهافت  ءوس 

عورشملا .
كماهم . زاجنإ  تقو  ليلقت  كيلع  تقولا ؟ بسكل  عقوتملا  ريغ  ُّرسلا  ام 
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ال ذإ  ربكأ ، دهجلل  كُلْذَب  ناك  لقأ ، هكلمت  يذلا  تقولا  ناك  املك 
نوكت ًالثم  ناحتمالا  يفف  ةيئاهنلا ، ةلهملا  بارتقا  عم  رخآ   ٌ ّلح كيدل  نوكي 

يف هؤاهنإ  كيلع  كلذلو  هزاجنإل ، ناتعاس  كيدل  ذإ  كزيكرت ، ةمق  يف 
كغامدل حمست  ئراوط  ةلاح  ىلإ  ةيئاهنلا  ةلهملا  هذه  يدؤت  نيتعاس ،

تايولوألا . فينصتو  زيكرتلاب 
لمعلا نم  ليلقلاب  أدبن  لقأ .  دهجلل  كُلْذَب  ناك  رثكأ ، تقولا  ناك  املك 

هَّنأل اذامل ؟ لطامنو ، مداقلا ، عوبسألا  لمعلل  دوعن  مث  اًدغ ، عباتنو  مويلا ،
ةلهمك ةيجاتنإلا  لتقي  ءيش  ال  يئازج .  طرش  كانه  سيلو  انل ، حومسم 

ةديعب . ةيئاهن 
؟ لمعلا زاجنإل  راظتنالا  نع  نوسنكراب  لوقي  اذام 
. راكنإلل » ةلتاقلا  روصلا  رثكأ  وه  ليجأتلا  »

ةملعملا كتطعأ  مث  ددحملا ، تقولا  يف  ةسردملل  اًعورشم  تيهنأ  له 
مغرلا ىلع  نآلاو  طبحم ! رمأ  نم  هل  اي  ةيئاهنلا ؟ ةلهملا  تددمو  ايفاضإ  اًتقو 

هب رظنلا  ديعت  نأ  كيلعف  ددحملا ، تقولا  يف  عورشملا  تيهنأ  كنأ  نم 
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هنيسحت . كناكمب  فيك  لءاستتو  كتارارقب  كشتو 
يناثلا عقوملا  يفف  هل ، حاتملا  تقولا  لماك  ألميل  ددمتي  لمعلا  َّنأ  ركذت 

ام ةينورتكلإلا ؛ ةجمربلا  ةكرش  يفو  نيفظوملا ، عامتجا  يفو  يتبيرق ، ةيلديصل 
هل حاتملا  تقولا  ألميل  لمعلا  ددمتيس  تقولا ؛ هَّنإ  يفخلا ؟ كرتشملا  ءيشلا 

.
دعوم ميدقت  كيلع  ةريخألا ، ةظحللا  فوخ  ءاشنإ  كيلع  ُّلحلا ؟ ام 

دعب كل  ةحاسم  شنت  كنأ  ركذتو  اهيلع ، ةظفاحملاو  ةيئاهنلا  ةلهملا 
زَجنُي نلو  ، ٌ جعزم  ٌ رمأ ةديعبلا  ةيئاهنلا  ةلهملا  نإ  عورشملا .  نم  ءاهتنالا 

لمعلا . نم   ٌ ءيش
نوزجني نم  مه  مهدحو ، اًريثك  نوسردي  نيذلا  بالطلا  نوكي  امير 

! لافتحالل ةلطعلا  لماك  مهيدل  نم  مهدحوو  ةعمجلا ، ةليل  مهتابجاو 

6

طيسب رييغت  ءارجإ  قيرط  نع  كموي  ىلإ  ةعاس  فيضت  فيك  ةثلاثلا : ةلازإلا 
؟ طقف دحاو 

تموادو يرمع ، نم  تاينيرشعلا  لئاوأ  يف  يل  ةفيظو  لوأ  ىلع  ُتلصح 
ةيراشتسا ةكرش  يف  ايفيص ) اًبردتم   ) فيصلا يف  رهشأ  ةعبرأ  يلمع  ىلع 

، اًفيص هيف  لمعأ  تنك  يذلا  عورشملا  سيئرو  يريدم  يسيك  ناك  ةريبك ؛
ملاعلا . يف  زاغلاو  طفنلا  تاكرش  ربكأ  نم  اًدحاو  ناك  يذلاو 
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ذفاونلا يذ  هبتكم  ةيواز  يف  سلجأ  تنك  نينثإلا  مايأ  دحأ  حابص  يف 
دعب كلذو  ةجهبلا ، نم  اوج  ةيفضم  بتكملا  ىلع  قرشت  سمشلاو  ةيجاجزلا 
لالخ ليللا  نم  رخأتم  تقو  ىتح  لمعلاو  رتوتلا  نم  رهشأ  ةثالث  نم  رثكأ 

يندعاس دقو  اًريخأ .  انلمع  ةجيتن  ميدقت  كشو  ىلع  انك  ثيح  ةلطعلا ، مايأ 
قيدانص عم  لماعتلاو  تايدحتلا  زواجت  ىلع  يسيك  دنع  ةباعدلا  ُّسح 
ينباصأ ام  وهو  ةريخألا ، ةقيقدلا  يف  لاؤسب  ينأجاف  هنكلو  ةينيصلا ، ةلومحلا 
اهقبطن نأ  لدب  لولحلا  ضرتفن  ْنأ  انيلع  بجي  اذامل  : » لاق ثيح  رتوتلاب ،

. ايلمع »
راشي يذلا  زاغلاو  طفنلا  ةكرشل  بوهوملا  يذيفنتلا  ريدملا  رجور  ناك 
هتفصب اهتالاقم  يف  ءاوضألا  هيلع  تالجملا  تطَّلس  دقو  نانبلاب ، هيلإ 
هماقرأ تناك  نيح  يف  ةايحلاو ، لمعلا  نيب  نزاوتلا  دمتعت  ةيدايق  ةيصخش 
انربخي هتاذ  تقولا  يفو  ماع ، لك  ةالابماللاب  مستت  لمعلا  يف  اهققحي  يتلا 
سامحب اًعوفدم  ةكرشلا ، يف  ءادغلا  لوانت  هركي  هنأ  ةكرشلا  يف  نوفظوملا 

اوناك دقل  ةليل .  لك  هلافطأ  عم  ءاشعلا  لوانت  ىلع  صرحيو  لمعلل ، مئاد 
ةروطسأ . هنأ  ىلع  هيلإ  نورظني 

رهشأ ةثالث  لبق  يديهمت  عامتجا  دعب  رجورل  ةينورتكلإ  ةلاسر  ُتبتك 
ُتصرح دقف  كلذلو  ينبجي ، مل  هنكلو  ةلبقملا ، انتاوطخو  انتاعامتجا  صِّخلت 

لاح يف  ةليل  لك  لزنملا  ىلإ  يعم  لومحملا  بساحلا  باحطصا  ىلع 
يديرب دقفتأ  ُتنكو  ةلجاع ، ةيضق  وأ  ةَّحلم  ةلأسم  صوصخب  رجور  ينلسار 
ريدملا َّلعل  ذإ  ليللا ؛ فصتنم  دعب  ىتح  ةعاس  فصن  لك  ينورتكلإلا 

يبلأ نأ  ىلع  اًصيرح  تنك  دقف  لجاع ؛ رمأل  تقو  يأ  يف  ينبلطي  يذيفنتلا 
ينجاتحي . تقو  يأ  يف  هبلط 
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مل هلجأل  لمعلا  نم  روهش  ةثالث  لالخف  ءيش ، يأ  كانه  نكي  مل  ْنكلو 
لوح هلأسن  هيلإ  انلسرأ  دقو  يسيك ، ىلإ  وأ  يلإ  ءاوس  ةلاسر ، يأ  هنم  لصت 

َّنأ روفلا  ىلع  يسيك  ُتربخأ  دقو  هنم ، در  يأ  ِتأي  مل  نكلو  طاقن ، ةدع 
انضرع تقو  ةأجف  نآلا  ناح  دقو  ةباجإ ، َقلت  مل  هدعاسم  ىلإ  يلئاسر 

؟ ةقيقد اًماقرأ  كلمأ  اذامل ال  لءاستي  يسيك  ناكو  ريبكلا ،
رجور ناك  ثيح  ةرادإلا  سلجم  ةفرغ  انلوخد  لاح  يباصعأ  ُتكلامت 

ىلع انركشيو  انحفاصيل  ضهنو  مستبا  ةكرشلا ؛ سيئر  عم  ثداحتيو  سلجي 
يننكمي ال  : » فاضأو ادج ،) سمحتم   ) هنإ لاقو  هانزجنأ ، يذلا  لمعلا 
ملعتأسو نوعئار ، مكنإ  هومتلذب .  يذلا  دهجلل  يريدقت  ىدم  نع  ريبعتلا 

. ةثداحملا » هذه  نم  اًريثك 
ينأ ول  امك  ترعشو  هتباجتسا ، مدع  نع  جتانلا  بضغلا  لك  ىشالت 

اًشاقن ناك  امهم ، اًشاقن  انضخو  انضرعب ، انمَّدقت  رالود .  نويلم  تحبر 
قدصأ ملو  كلذ ، رجور  َّبحأ  دقو  عوضوملا ، قمع  يفو  اًعطقتم  اًحوتفم 

، ىمادق ءاقدصأك  انيلإ  ثدحتي  ناك  هب ؛ ُترعش  يذلا  ةحارلاب  روعشلا  ىدم 
بضون انك  امدنعو  ةريبك ، ةقث  اننيب  ْتَمَن  دق  تناك  ءاقللا  ةياهن  دعبو 

: اًريخأ ًالاؤس  هلأسأ  ْنأ  ُتررقو  ةيناثلا ، نم  ءزجب  رمألا  يف  ُتركف  انضارغأ 
، ماقرألا ضعب  يف  ةلكشم  انيدل  ناك  نكلو  مويلا ، اذهل  ًاليزج  اًركش  رجور ، »

كلذل كيلإ .  اهانهجو  يتلا  ةلئسألا  ضعب  ىلع  كنم  ادر  َّقلتن  مل  اننأ  ملعأو 
لئاسرلا ىلع  ْبِجُت  مل  اذامل  ملعلا -  ذخأل  طقف  كلأسأ -  ْنأ  يننكمي  له 

. كلذ »؟ لعف  كنكمأ  فيك  ةينورتكلإلا ؟
، اًجعزنم نكي  مل  هنكلو  لاؤسلا ، نم   ٌ شِهد هنأ  ادبو  هاتقدح ، ْتعسَّتا 

كتلاسر َتلسرأ  نأ  دعبو  ينورتكلإلا ، ديربلا  يف  ةلكشم  كانه  لين ، : » لاقو
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باسح ىلإ  لصت  كلئاسر  ْتحبصأو  بيجتسي ، يديرب  دعي  مل  ىلوألا 
. رخآ » صخش  لبِق  نم  َكل  يطعُأ  دق  لمعلا  ديق  ديربلاف  رخآ ، صخش 
يسيك نم  ينتلصو  يتلا  اهلك  لئاسرلا  يف  ركفأ  انأو  يسأرب  ُتأموأ 

، ام ءيش  نع  ثحبت  يتلا  كلت  امأ  لئاسرلا ، ُتأرق  دقل  « ؛ ةكرشلا لامعو 
ثدحي ناك  ُّدرأ  امدنعو ال  رمألا ، هيلع  ادب  امم  اًحاحلإ  لقأ  اًمئاد  تناكف 

: نينثا نم  ءيش 
، وأ ام ، اًئيش  صخشلا  كلذ  فشتكا  . 1

.ةمهم لئاسر  تناك  اهنأل  َّيلإ  اهلاسرإ  اوداعأ  . 2
وجرن  ) نأب ينيتأي  ناك  درلا  نكلو  مويلا ، يف  نيتنثا  وأ  ةلاسر  ُتلسرأ  دقل 

نم لئاسرلا  هذه  نكت  مل  امو  رمألا ،) يف  ثداحتن  انعد  : ) وأ لاصتالا ،)
. لئاسرلا » هذه  لك  نع  بيجأ  انأف  يتجوز ؛

تارايلمب ةكرشل  يذيفنتلا  سيئرلا  ناك  دقل  يرمأ ، نم  ةريح  يف  ُتنك 
؟ ينورتكلإ ديرب  نود  نم  نيفظوملا  فالآو  تارالودلا 
اًئيش . مهفأ  مل  ينأب  روعش  عم  َّيلإ  رظنيل  َفَّقوت 

مل انأف  ةينورتكلإلا ، لئاسرلا  نم  اًريثك  لسرأ  مل  ينوكل  فرعتأ ، : » لاق
مويلا يف  رشع  وأ  لئاسر  سمخ  ينلصو  امبر  كلذك .  اهنم  اًريثك  َّقلتأ 

. طقف »
بتكأ تنكو  ةيراشتسا ، ةكرش  يف  لمعأ  ُتنك  مويلا ؟ يف  لئاسر  سمخ 
اهسفن ةقيرطلاب  يرجي  رمألا  ناكو  ًءاسمو ، اًرهظو  اًحابص  ةينورتكلإلا  لئاسرلا 

يف يئالمز  نم  ُتعمس  املاطلو  لاجملا ، اذهب  لمع  نم  لك  ىلإ  ةبسنلاب 
يننكمي ال  ةلاسر ، ةئم  عبسب  ألتمي  ينورتكلإلا  يديرب  : » ةلمجلا كلت  لمعلا 
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ةليسو نم  كانه  نكي  مل   . لئاسرلا » ىلع  درلا  يف  دحألا  ءاسم  يضمُأ  نأ 
ةلجاع لئاسرب  انيلإ  نولسري  انوريدم  ناك  كلذ  لك  قوفو  رمألا ، عم  لماعتلل 

ىتح وأ  دحألا ، ءاسم  نم  رخأتم  تقو  وأ  تبسلا ، حابص  نم  ةعباسلا  يف 
يفو يتكرش  يف  اًداتعم  اذه  ناك  ةعمجلا .  موي  ًاليل  ةرشع  ةيداحلا  يف 

بتاكملا يفظوم  َّنأ  نع  يزنيكام  ثدحت  دقو  كلذك .  ىرخألا  تاكرشلا 
ديربلا لئاسر  ىلع  درلا  يف  مهتقو  نم  هلدعم 28 %  ام  نوضمي 

اًبيرقت . تقولا  ثلث  يأ  ينورتكلإلا ،
ديربلا ةرادإ  تامدخ  تاكرش  ربكأ  نم  ةدحاو  يهو  ندياب ، رُكذتو 

يف ةينورتكلإ  ةلاسر  هلدعم 147  ام  ىقلتي  دحاولا  صخشلا  َّنأ  ينورتكلإلا ،
ةزهجأو ةيولخلا  انفتاوهب  مئاد  كاكتحا  ىلع  اًعيمج  كلذك  انكو  مويلا ،

ِّمتأ ىلع  لمعلا  نوكيل  دجب  لمعنو  ةينورتكلإلا ، لئاسرلا  لسرن  بساحلا ،
ديج . وحن  ىلع  هزاجنإ  اًمئاد  اندرأو  انلمع  نم  اًءزج  كلذ  ناك  هجو ؛

يف ايموي  نيفظوملا  عم  ءادغلل  رجور  لوانت  ببس  نع  ةأجف  ُتلءاست 
ةباتك يف  هتقو  يضقي  نكي  مل  هنأو  ةليل ، لك  هتلئاع  عم  ءاشعلاو  فصقملا ،

: ًالئاق لمكأف  هدادعإو ، ينورتكلإلا  ديربلا 
لك يف  ةقثلاب  نورعشيو  ةباجإلا ، نوملعي  مهنأ  اًبلاغ  سانلا  دقتعي  »
هيلع مه  امم  لضفأ  ٍلاحب  روهظلا  ىلإ  ُساسحإلا  اذه  مهعفديف  تاقوألا ،

، ةئيس نكت  مل  اهنكلو  لين ، اي  مويلا  ًةءاَّنب  كتاحارتقا  نكت  مل  ةقيقحلا .  يف 
ضعب ىشمتأ  انأف  يمهف ، ءيست  نأ  كديرأ  ال  ًالبقتسم ، اهنم  ديفتستسو 
ًةلاسر تبتك  نإ  نكلو  يفتاه ، مدختسأل  وأ  مهدحأ  عم  شدردأل  نايحألا 
ريدملا بلطي  نأ  ديري  دحأ  الف  بارطضالا ، نم  ريثكب  ببستأسف  ةينورتكلإ 

، عوبسألا ةياهن  ةلطع  يف  كلذ  نوكي  نأ  نع  ًالضف  اًئيش ، هنم  يذيفنتلا 
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نأ نوعقوتيسو  هعم ، اوبواجتي  الأ  لبسلا  فلتخمب  نولواحيس  مهنأل  اذامل ؟
، الح كلذ  نوكي  نلف  ةينورتكلإ  ةلاسر  تلسرأ  نف  هيلع ، درلاب  انأ  لفكتأ 

. عوضوملا » تيهنأ  كلذل 
؟ كتادوجوم نمثأ  يمحت  فيك 

ٌ دقعم كلقعف  هتاذ ، تقولا  يف  دحاو ، ٍرمأ  ىلع  ُزكري  دحاو ،  ٌ لقع كيدل 
نكلو همدختسن ، اننأل  كلذ  مهفتنو  هلثامي ، اًئيش  َرن  ملو  قدصي ، اًديقعت ال 
امدنع فلخلاو ، مامألا  ىلإ  انمادقأ  كرحن  امدنع  همدختسن ، فيك  فرعن  ال 

مدختسي هتلاقم  يف  فيالك  لاق  امك  طقف ، ركفن  نحن  رومألا ، للحن 
؟ اذه ىنعم  ام  تبعوتسا  له  هلقع ، نم  ةئملاب  رشع  ةعبس  لداعي  ام  ناسنإلا 

هلك . همدختسن  ال 
زاجنك ماهملا ، نم  دودحم  ريغ  ٍددع  زاجنإ  ىلع   ٌ رداق كغامد  َّنإ 

ءانبو لافطألا ، ةيبرتو  لامعألاو ، عيراشملا  ءاشنإو  ةميظعلا ، ةينفلا  لامعألا 
، تاراطقلاو تارئاطلا ، َعَنَص  ُلقعلاو  زلتيبلاو ، ميظعلا ، نيصلا  روس 
ام نأ  هيف  كش  اممو ال  نآلا ، هيلع  يه  ام  ىلع  كتايح  لعجيو  تارايسلاو ،
، ةيرهش ةدئاف  الو  ةيونس  موسر  دوجو  مدعو  يلاملا ، رارقتسالا  وه  كدعسي 

مدع نكلو  كيلع ، عفنلاب  دوعي  ام  وهو  يوقو ، ٍدقعم  ٍملاع  يف  شيعت  تنأ 
ديكأتلاب . كقرؤي  نامضلا  دوجو 

لالخ هبتارم  تعفترا  كش ، الب  ةكرشلا  يف  لجر  ىكذأ  رجور  ناك 
يف ءادغلا  لوانتي  وهف  هتايح ؛ طمن  يف  رييغت  نود  ةيضاملا ، تاونسلا 

ٍرهشأ ةثالث  رجور  عم  ُتلِمَع  دقو  ةليل ، لك  هتلئاع  عم  ءاشعلاو  فصقملا ،
رييغت . ِّيأ  نود  يمويل  ةعاس  ةفاضإ  ةيفيك  ملعتأ  تنك  امدنع  طقف ،
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؟ فيك
لك لزأ  قلقت ، الو  كئوده  ىلع  فاحو  كيلإ ، لوصولا  لبس  لك  قِلغأ 
ىلإ ةفاضإلاب  هيف .  مكحتلا  كنكمي  ام  ادع  كلقع  ىلإ  لوصولل  لبسلا 
اًفتاه كلمي  ال  هنأ  اًقحال  ُتمِلَع  دق  ُتنك  لسارتلا ، يف  رجور  بولسأ 
عقاوم ىلع  تاباسح  يأ  وأ  ايصخش ، ينورتكلإ  ديرب  ناونع  وأ  ايبتكم ،

، باوبألاو ذفاونلا  قلغأ  لوصولا ، لبس  ةلازب  كلقعل  نانعلا  قِلطأو  لصاوتلا ،
تاهيبنتلل . بِجتسا  نكلو 

؟ تاهيبنتلا هذه  ام 
كتايولوأ . اهنإ 

؟ رجور تاهيبنت  ام 
، ايتوص ديرب  ال  هتلئاعو ، ةرادإلا ، سلجم  سيئر  نم  ةيديربلا  لئاسرلا  اهنإ 

رخآ . ءيش  ال  ةيصن ، لئاسر  الو 
يف ريغص   ٌ سرج مهيدل  ُثيح  ةريغص  ٍةدلب  رجاتم  يف  اًموي  تقوست  له 

؟ ةباوبلا ةمدقم 
غيرفتب نيلوغشم  اوناك  ول  ىتح  سرجلل ، كعرق  دنع  كمامأ  مهدجتس 
ذفاونلل كقالغب  هينعأ  ام  اذه  ىرخأ ، ٍلامعأ  ِّيأ  وأ  فوفرلا  ىلع  قيدانصلا 

كلذ . نم  مغرلا  ىلع  تاهيبنتلل  كتباجتساو  باوبألاو 
مدقتس اهدنعو  كصالخإو ، كدهجب  ةقالخلا ، كراكفأب  عدبي  كلقع  عد 

تازاجنإلا . مظعأ 
رخآ فظوم  لك  عم  هكراشتت  مهف  ءوس  ربكأ 
٢٠٢ www.jadidpdf.com



دحاو . تقو  يف  ةمهم  نم  رثكأب  مايقلا 
؟ هينعت يذلا  ام  ةملكلا ؟ كلتل  سانلا  مادختسا  ةيفيكل  اًمئاد  عمتست  فيك 

؟ ىنعملا كلذ  انيقتسا  نيأ  نمو 
ماع (  IBM اهترشن (  ةلاقمل  ةدوعلا  انيلع  ماهملا  ددعت  ةملك  لصأ  َدجنل 

ةجلاعم ىلع  ةرشابملا  جلاعملا  ةردق   » وه يقيقحلا  اهانعم  َّنأ  دجن  ثيح  1965م ،
. ايئاقلت » ماهم  ةدع 

ماهم ةدع  جلاعت  بيساوحلا ال  ىتح  هنأ  ينعت  ةرشابملا ؟ هينعت  يذلا  ام 
: يلبِق نم  رخآ   ٌ ديكأت انهو  هسفن ؟ تقولا  يف  ايلعف 

ةكراشملا ىونلا  يداحأ  بوساحلا  تاجلاعم  يف  ماهملا  ددعت  نمضي  »
بقاعتت نكلو  ةطشن ، ةدحاو  ةمهم  كانه  نوكي  نأ  نكميف  جلاعملل ؛ ةينمزلا 

. ةيناثلا » يف  تارم  ةدع  ماهملا 
لالخ جاوزأ  ةسمخ  عم  لزنملا  ةريحب  ميسقتك  ةينمزلا ، ةكراشملاب  انعمس 
اًعيمج اهيلإ  نوبهذت  مكنكلو  ةيلزنم ! ةريحب  كالتما  عيمجلا  ليختي  ذإ  ةنسلا ،

ةفلتخم . ٍتاقوأب 
نكلو دحاو ، لقعب  اهُّدع  اننكمي  يتلا  ىونلا ، ةيداحأ  تاجلاعملل  كلذو 

دحاو .  ٌ لقع انم  لك  ىدل  اًضيأ  متنأو  انأ 
حبصيل لفط  لقع  روطن  مل  اننكلو  ىونلا ، يئانث  بساح  عنص  انناكمب 

ةددعتم . ماهم  زاجنإ  ىلع  ايلعف  اًرداق  لفطلا  كلذ  حبصيل  نآلا ؛ ىتح  ايئانث 
هنكمي بساحلا ال  َّنإ  كلذ  لك  دعب  لوقي  نم  هيف ؛ نوركفت  دق  ام  ملعأ 

اًموي تفَّظن  له  هتاذ ؟ تقولا  يف  ةدحاو  ةمهم  نم  رثكأ  ايلعف  زجني  نأ 
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وأ ةدايقلا ، لالخ  ةيصنلا  لئاسرلا  تبتك  وأ  كبراوج ، علخت  تنأو  كنانسأ 
؟ يفحصلا رمتؤملا  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  ىلع  تبجأ 

ال .
ةدايقلا ءانثأ  يف  ًةريصق  ًةحارتسا  ذخأت  تنأف  طق ، رومألا  كلت  لعفت  مل 

علخو كنانسأ  فيظنت  تقو  نيب   ٌ لصاف كانهو  ةيصنلا ، لئاسرلا  بتكت  يك 
، ماهملا ددعت  ِمهو  درجم  هلك  اذه  نكلو  اًعيمج ، اهزجنت  امبر  كبراوج . 

سيل هتاذ  تقولا  يف  نيئيشب  ثبعلا  : » ةرم تاذ  كيام  يقيدص  ينربخأ  امكو 
. ماهم » ددعت 

بساحلا ءاكذ  يف  ماهملا  ددعت  نع  سابتقا  رخآ  ىلع  ةرظن  ِقلن  انوعد 
: تالل ةينطولا  ةكرشلا  هتبتك  ينقت  ٍدنتسمل  اًعبت 

لالخ نمو  دحاو ؛ تقو  يف  ةدحاو  ًةمهم  ىونلا  يداحأ  بساحلا  يرجُي 
ةدحو زجنت  راظتنالا ، ديق  ىرخأ  يقبُيو  ةمهم  جلاعُي  ماهملل ، هتلودج 

َّنأ دقتعن  نحنو  قايسلا ، ليدبت  ىعدت  يتلا  ةيلمعلا  هذه  ةيزكرملا  ةجلاعملا 
ليغشتلا تايلمع  ُمهو  كلذ  امنإو  دحاو ، ٍتقوب  ةدع  ماهم  زجنأ  بساحلا 

ٍفاك . وحن  ىلع  قايسلا  ليدبت  دنع  ثدحي  يذلا  ةنمازتملا 
، هتاذ تقولا  يف  ةددعتم  ماهم  َزاجنإ  مهناكمب  نأ  نوفظوملا  دقتعي 

ةيفيك ناقتب  ررقت  نأ  بجي  يزاوتلا .  مهو  هنإ  كلذ ، نوعيطتسي  مهنكلو ال 
كنكلو اًعم  نيرمأ  لعفت  كنأ  عيمجلا  نظيس  ثيح  ماهملا ، نيب  كلاقتنا 
مهدحأ اًموي  تدهاش  له  ةطاسب .  لكب  امهلودجت  امنإو  كلذك ، تسل 
؟ يفحص رمتؤمب  ءدبلا  ددصب  وهو  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  نم  ققحتي 

: تربلد ةيصخشل  يروتاكيراكلا  مسرلا  اذه  يف  يزاوتلا  مهو  ودبي  اذهك 
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؟ ايلآ نوداني  نيذلا  نيديحولا  مه  ءابطألا  ناك  امدنع  ركذت  له 
، مهلوح ةادانملا  ةزهجأ  لالخ  نم  دادعتسالا  متأ  ىلع  ءابطألا  ناك 

وهو نايحألا ، ضعب  يف  ةزهجألا  كلت  دوجو  قاطن  نمض  اونوكي  مل  مهنكلو 
مث ةادانم ، زاهج  بيبط  لكل  ًةأجف  حبصيل  مهيلإ ، لوصولل  اًقئاع  لَّثم  ام 
ِّيأبو لاح ، ِّيأب  اًحاتم ، عيمجلا  حبصأ  نآلاو  يويلخ ،  ٌ زاهج صخش  لكل 

تقو .
موي هنإ  ةيدايتعا ؟ ةروصب  دحألا  موي  قلغت  تناك  رجاتملا  نأ  ركذت  له 

لغتسا دقو  ءيش ، يأ  راضحإ  دحأ  ناكمب  نكي  ملو  ةلطعلا ، موي  ةلئاعلا ،
رجاتملا تحبصأ  مث  دحألا ، موي  مهلاحم  حتفل  ةصرفلا  راجتلا  ضعب 

ةيلحملا . نيناوقلا  رُّيغت  دعب  مويلا  لاوط  ةحاتم  ةينورتكلإلا 
؟ طيسب ٍرييغتب  كموي  ىلإ  ًةعاس  فيضت  فيك  انلاؤس : ىلإ  يتأن  نآلاو 

لوصولا . لبس  ةلازإ  ىلإ  ةجاحب  تنأ  ةطاسبب : ةباجإلا 
سرجلل . بجتسا  ذفاونلا ، لفقأ  باوبألا ، قلغأ 

ةدافتسالا ةيفيكو  ايلعف ، كغامد  امهب  لمعي  ناذللا  ناديحولا  نابولسألا 
امهنم

ضعب نع  نوثياب ، يتنوم  يلزهلا  لسلسملا  سسؤم  زيلك ، نوج  ثدحتي 
ةطلس نم  كلقع  ريرحت  اهنمو  لوصولا ، لبس  ةلازب  قلعتت  يتلا  ءايشألا 

، هتايح يف  تاحاسم  قلخو  لوصولا  لبسل  هتلازب   ٌ فورعم وهو  لاغشنالا ،) )
ناكو راكسوألا ، لينل  حشرتو  بولغ ، ندلوغ  ةزئاج  كلذ  رثأ  ىلع  ققحو 

هتاينيعبس . يف  مليف  ةئم  نم  رثكأب  اًدوجوم 
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، قلغنم ٍعضوب  نحن  : » ةيئرملا نونفلا  ةمظنمل  هثيدح  يف  نوج  لاق 
، اهزاجنإ انيلع  لامعألا  نم  اًريثك  كلانه  نأ  ُرعاشم  تقولا  ةليط  انكلمتت 
ٌ رمأ اذهو  ًالماش .  ًالمع  اندرأ  نإ  اهقيقحت  ىلإ  يعسلا  انيلع  متحي  ام  وهو 
دق قلقلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ءيشلا ، ضعب   ٌ قلق  ٌ بولسأ وه  امبر  يباجيإ ،

. طغضلا » تحت  وأ  نيرذح  نوكن  امدنع  انبولسأ  هنإ  اًعتمم .  نوكي 
نوكي ثيح  حتفنملا ؛ جازملا  مسا  ةسكاعملا  ةلاحلا  ىلع  نوج  قلطأ 

توصلا له  ميظع .  وه  ام  لك  قيقحت  ىلع  اًرداقو  اًحرمو  ارح  كلقع 
زفحت تنأف  كلقع  ىلإ  لوصولا  لبس  قالغب  نكلو  امبر .  ًاليلق ؟  ٌ ّيسدح

حاتفنالا . ىلع  كلقع 
، حتفنملا جازملا  وه  ءاخرتسالا  : » كلذ -  ضيقن  ىلع  نوج -  لاق 
مث نمو  ةهاكفلل ، نيلايمو  امبر ، نيلمأتم  نوكن  امدنع  انلاحك  حيرصلاو ،

؛ ةيصخشلا هتعفنم  لجأل  هلوضف  نوكي  امدنع  هلغشي   ٌ طمن هنإ  اًحرم .  رثكأ 
، بعلن نأ  انناكمبف  ةعرسب ، زيمم  ءيش  قيقحت  طغض  تحت  انسل  اننأل 

. عادبإلا » ىلع  ةيعيبطلا  ةردقلا  انحنمي  كلذو 
؟ لوصولا لبس  قلغت  فيكو  حتفنملا ؟ جازملا  ىلإ  كسفنب  لقتنت  فيك 

مث نمو  اًحرم ، حبصت  نأ  عيطتست  ال  ةحاسملا ، دجن  انعد  : » نوج لوقي 
نأ كيلع  مهعم  لماعتت  يكلو  مئادلا ؛ كطغض  ريثأت  تحت  تنك  اذإ  اًقالخ ،

كسفنل ةحاسملا  ضعب  قلخ  كيلع  مث  نمو  اًنسح ؟ قلغنم ، جازمب  نوكت 
دجت نأ  كيلع  كسفن .  ىلع  كقالغنا  ينعي  كلذو  مهتابلط ، نع  اًديعب 

. برطضم » ريغ  نوكت  ثيحب  كسفنل  ةئداه  ةحاسم 
كلمع يف  هيدؤتس  يذلا  ةيمهأ  رثكألاو  بعصألا  رمألا 
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لبس عطقت  فيك  ىرخألا ؟ ةيجراخلا  تابارطضالا  لهاجت  كنكمي  فيك 
نم كلذ  سيل  ةباغلا ؟ طسو  يف  اًخوك  ينبت  نأ  ريغ  نم  كسفن  ىلإ  لوصولا 

ناكمب . ةلوهسلا 
اًريدم لمعأ  تنك  نيح  يعم  سانلا  لصاوتيل  ةزيمتم  قئارط  تس  ُتعدتبا 

، ينورتكلإلا لسارتلا  ترام : لوو  ةكرش  يف  ةيدايقلا  تاراهملا  ةيمنتل 
تاظحالملاو ةيصنلا ، لئاسرلاو  ةيروفلا ، ةلاسرلاو  يتوصلا ، لسارتلاو 

يننأل اًتقو ؛ فُّقوت  لك  قرغتسا  دقو  يبتكم .  لالخ  نم  ًةرشابمو  ةبوتكملا ،
: رومأ ةثالث  لعف  ىلإ  ارطضم  ةأجف  يسفن  تدجو 

.ةيعجرملا تامالعلا  ةعباتم   •
.تايولوألا ديدحت   •

.ماهملا نيب  لاقتنالا   •
Rainmakers : Why ) رطملا وعناص  ناونعب  ةسارد  يفو 
نم (،  Bad Weather means Good Productivity

؛ ةديجلا ةيجاتنإلا  يف  ببس  يسلا  وجلا  نأ  نيبت  لامعألل ، درافراه  ةسردم 
، جورخلا يف  انرايخ  ةبسن  نم  للقي  يسلا  وجلا  َّنأ  ةساردلا  ترهظأ  دقف 

لخادلا . يف  ءاقبلا  ىلإ  رطضن  ثيح  انتيجاتنإ ، نم  ديزي  ام  وهو 
؛ ناكمإلا ردق  َّيلإ  لوصولا  لبس  قلغأ  نأ  لمعلا  يف  انأو  اًموي  ُتررق 

هيبنتلا ةمغن  ىلع  بيجأ  تيقب  يننكلو  ذفاونلا ، ُتلفقأو  باوبألا ، تقلغأف 
يريدم . نم  ينورتكلإ  ديرب  لوصو  ينعت  يتلا 

(، جراخلا يف   ) عضو ىلع  هُتطبضو  يتوصلا  يديرب  ىلإ  ُتلخد  ًالوأ ،
اهيف بلطأ  ًةلاسر  ُتكرتو  ةيتوص ، ةلاسر  كرتب  نيلصتملل  حمسي  ثيحب ال 

مث ةيتوصلا ، ةلاسرلا  نم  ًالدب  َّيلإ  ينورتكلإ  ديرب  لاسرإ  صخشلا  نم 
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ةيصخشلا يتحفص  اًكرات  نيترم ، هترركو  ءطبب ، ينورتكلإلا  يديرب  تيَّجهت 
دقو ةيولخلا ، انتزهجأ  ىلع  انعيمج  همدختسن  يذلا  ةباتكلا  قيبطت  يف 
مهو يف  اولخد  مهنأل  لئاسرلا ؛ لاسرإل  كلذ  ةكرشلا  لامع  مدختسا 

تايولوألا . ديدحت  وأ  نويعلا ، يف  دامرلا  رذ  لثم  ناك  كلذ  َّنكلو  قباطتلا ،
. جراخلا ) يف   ) ةلاح يف  يسفن  عضو  نع  ُتعنتما  مث  نمو 

الف ينورتكلإلا ، يديرب  نم  يتأت  يتلا  تاهيبنتلا  عيمج  ُتفقوأ  اًريخأ ،
ةلاسر لوصوب  ينربخت  ريكذت  لئاسر  الو  ةقثبنم ، تاراعشإ  الو  هيبنت ، توص 

الو ةيصن  لئاسر  الو  ينورتكلإ  ديرب  نود  نم  ثدح  يذلا  امف  ةينورتكلإ ،
ىلإ ُتجتحا  اذإو  زيكرتلا ، نم  ُتنكمت  ريكذت ؟ لئاسر  الو  ةيظحل  لئاسر 

فصقملا . ىلإ  باهذلا  يننكميسف  بتكملا  نع  اًديعب  لمعلا 
هذهل يغامد  تهَّجوو  هيلع ، زيكرتلا  ديرأ  ام  رايتخا  نم  ُتنكمت  كلذك 

اهتنقتأو . ةمهملا 
؟ طقف طيسب  رييغتب  كموي  ىلإ  ةعاس  فيضت  فيك 

فتاهلا نينر  رتخا  ذفاونلا .  لفقأ  باوبألا .  قلغأ  كب .  لاصتالا  عطقا 
ام كب  لاصتا  لك  عطقا  كهابتنا .  زّكر  مث  اهيلع  درتس  يتلا  تاملاكملل 

فوسو ةيجاتنا  رثكأ  حبصت  كمايأو  عفترت  يهو  كتيجاتنا  بقار  اذه .  ادع 
ًاليمج . اًملاع  قلخت  ةحاسم 

7

لمأتنو فقوتنل  اتقو  انل  حتت  اذإ مل  مومهلاب ، ةئيلملا  ةايحلا ، هذه  ام 
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؟ اهردقن الو  انل  حاتت  يتلا  صرفلا  لغتسن  اننوكل ال  نولوغشم  نحن  له 

؟ اًددجم لَغشُت  اليك  اهعابتا  كيلع  يتلا  ةيرسلا  ةوطخلا  ام 
ريرحتب كلذو  اًمئاد ؛ كتايموي  يف  اهدوجوب  ةقثلاو  تاحاسملا  قلخ  كيلع 
كسفن رِّرحتو  ةداعسلاو ، حرفلاب  كتايح  رهزتل  كتاقالع ، ريوطتو  كراكفأ ،

ةايحلا . طغض  نم 
ةعنقأ ركذت  ثالثلا ، تالازإلا  وأ  تاحاسملا ، قلخل  ثالثلا  قئارطلا  رَّكذت 

، كتايح نم  ٍءازجأ  يف  اولخدت  دقل  ةداحلا ! مهلجانمب  مهتاديدهتو  نييبيلصلا 
لالخ نم  تاحاسملا  دجوت  ذإ  ىرخأ ، ءايشأ  لعفل  ةيرحلا  كحنم  ام  وهو 

لوصولا . لبسو  تقولاو ، رايتخالا ، نيب  لخادتلا  اذه 
.رايتخالا ةلازب  داتعملا ؟ نع  ةفعاضم  ةعرسب  رارق  َّيأ  ذختت  فيك  . 1
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تارابتعالا ةلازب  تقولا ؟ نم  ديزم  ىلع  لوصحلل  ةقيرط  بسنأ  ام  . 2
.ةينمزلا

.لوصولا لبس  ةلازب  طيسب ؟ ٍرييغتب  كموي  ىلإ  ًةعاس  فيضت  فيك  . 3
خف  ) لاقم رديرك  ميت  بتك  تاحاسملا ؟ قلخب  هانققح  يذلا  ام 
نع ةلاطعلا  درجم  سيل  لسكلا  : » هيف لاق  زميات ، كرويوينلا  يف  لاغشنالا )

د نيماتيفك  لقعلل -  هنع  ىنغ  ال  نأ  اًحضوم  وأ -  سعاقتلا ، وأ  لمعلا ،
. حاسكلا » امك  هنادقف  نم  ايلقع  يناعنسو  مسجلل ،

ىلإ ةدوعلل  امهم  اًطرش  ودبي  دق  لسكلا  َّنأ  تاحاسملا  قلخ  حضوي 
مدع نع  ثدحتن  نحن  لمع .  ِّيأ  مامتإل  ةمهم   ٌ ةقرافمل اهنإ  ةايحلا ، بخص 

زاجنإ ىلع  دعاسي  تاحاسملل  انقلخ  َّنأل  اًضقانتم ، كلذ  ودبي  دقو  دعاقتلا ،
ُلقصت ثيح  كتايح ، يف  ةيرحلا  نم  اًديزم  يفضُيو  لامعألا ، نم  ريثك 

كتاربخو . كراكفأ 

، ةحارلا نم  اًطسق  ذخ  تاحاسملا ، قلخ  راطإ  يف  تاربخلا  لقص  حلتل 
تقولاو ةريصق  ةايحلا  نأل  اباش ؛ ىقبت  نل  تنأف  ثالثلا ، تالازإلا  مدختساو 
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يضمي .
تارابتعالا ةلازإو  رايتخالا ، ةلازب  تاحاسملا ؛ نم  ديزم  ريوطت  كيلع 

اضرلا نم  اًديزم  تاحاسملا  كلت  كحنمتسو  لوصولا ، لبس  ةلازإو  ةينمزلا ،
ديكأت . لكب  ةداعسلاو  ةيرحلاو ، سفنلا  نع 

تناكو غارفلا ،)  ) ناونعب ًةديصق  ماع 1911م  زيفيد  يرنه  مايليو  بتك 
دجنل نينسلا  تائم  ةدوعلا  انيلع  امبرو  ةايحلا ، يف  ةحسف  داجيإ  نع 
ةريبك . ةداعسب  مويلا  انتايح  شيعن  فيك  انربخت  يتلا  ىلثملا  ةديصقلا 

« لمأتنو فقوتنل  اًتقو  انل  حتت  مل  اذإ  مومهلاب ، ةئيلملا  ةايحلا ، هذه  ام  »
رجشلا ناصغأ  تحت  فوقولل  تقو  ال 

تاباغلا ربعن  امدنع  ىرنل  تقو  ال 
باشعألا يف  اهماعط  بجانسلا  يفخُت  ثيح 

راهنلا حضو  يف  ىرنل  تقو  ال 
ًاليل ءامسلاك  موجنلاب ، ًةئلتمم  لوادجلا 

لامجلا ةظحل  يف  ءيشل  تقو  ال 
صقرت امنيح  اهيمدق  مغانت  ةيؤرل 
كحضتل اهيتفش  راظتنال  تقو  ال 

اهينيع ةماستباب  كرحستل 
رذحلا اهداس  نإ  ةسيعت   ٌ ةايحل اهنإ 
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.رظنلاو فقوتلل  انيدل  تقو  ال 

ياليم تنسنف  تناس  اندإ   (1)
Edna St. Vincent)
Millay, 1892-

ةرعاشو ةبتاك  ( 1950
(. ةمجرتملا  ) .ةيكيرمأ
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ًالوأ اًديعس  نك 

كسفنل كلذ  لعفا 

ةحيصنلا رّكذت 
اًدبأ دعاقتت  ال 

كلمع ةعاس  ةميق  عفرا 

ءيش لك  كلتما 

هيلع تنأ  ام  ىلع  نوكت  نأ  وه  كتايح  ديحولا يف  زايتمالا  نإ  »
«. هكلمت امع  ٍلزعمب 

غنوي لراك  يرسيوسلا  سفنلا  ملاع  -

ةداعسلا نأ  يرمع ، نم  ةسماخلا  تنك يف  امدنع  يمأ  ينتربخأ  »
: تبتكف ربكت ؟ امدنع  هديرت  يذلا  ام  ينتلأسو  ةايحلا ، حاتفم  يه 

اومهفي مهنكل مل  هتلق ، ام  يعأ  يننأ ال  اونظ  اديعس ،» نوكأ  نأ  »
«. ةايحلا

.نونيل نوج  يزيلكنإلا  ينغملا  -
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«. كسفن نم  رثكأ  ةميكح  ةحيصن  دحأ  كيطعي  نأ  نكمي  «ال 
.نورشيش ميكحلا  فوسليفلا  -
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عباسلا رسلا 

كتاحاجن مظعأ  ىلإ  كفواخم  ربكأ  فيك 
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1

ةحابسلا رجهأ  ينتلعج  يتلا  ةلوفطلا  ةمدص 

يف فيصلا  ةيادبب  لفتحي  عيمجلاو  يساردلا ، ماعلا  يف  ريخألا  مويلا  ناك 
ماعطلا . نوُّدِعُي  مهو  ثيداحألا  نوملعملا  لدابتي  ثيح  ةسردملا ، ريدم  لزنم 

نكت ال  : » حبسملا نم  برقلاب  اًسلاج  تنك  امدنع  تاملكلا  كلت  ىسنأ  ال 
براشلا وذ  يدلاو  قيدص  اهلاق  ةحابسلا ،» ىلإ  ايه  َّيلإ ، لاعت  اًفيعض ،

، كب كسمأس  ، » هيعارذ  ٌ حتاف وهو  اهددري  ةمخضلا ، ةينبلاو  فيثكلا  دوسألا 
. اًفيعض » نكت  ال 

لافطألا ناك  امنيبو  يرمع ، نم  ةنماثلا  يف  انأو  ةحابسلا  ُعيطتسأ  نكأ  مل 
انين . يتخأ  عم  ُبعلأ  تنك  حرفب  نوحبسي 

، ةكمسلاك حبست  يتخأ  تناك  دقو  ةحابسلا ، لواحأ  نأ  اًريخأ  ُتررق 
ةرسألا . ةاسرم  تنك  يننكلو  اًديج ، ناحبسي  يادلاوو 

. اًفيعض » نكت  ال  كب ، كسمأس  »
تايضايرلا سِّردم  ِتارظن  ىسنأ  ال  يلوح ؛ ام  لكو  حبسملا  بقارأ  ُتنك 

يسفنب . ُتعفدو  اًقيمع  اًسَفَن  ُتذخأ  مث  اهنيح ، ةسردملا  يف 
لواحأ يننأكو  يلوح  نم  ءاملاب  عفدأ  تأدبو  يسفن ، ىلع  ةرطيسلا  ُتدقف 

، كحضي هتعمس  ًةأجفو ، ينكسميل ، يدلاو  قيدص  ُرظتنأ  هب ، كاسمإلا 
يب . كاسمإلا  لواحي  نكي  مل  هنأ  فشتكأل 
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، هنم جورخلا  عيطتسأ  نل  بعر  مليف  طسو  يف  يننأكو  فوخلا  ينكَّلمت 
، ةظحلل يزيكرت  ُتدقفو  ءاملاب ، اًئلتمم  ناك  يردص  نأل  ةبوعصب  سفنتأ  ُتنك 
دق اه  تيأرأ ، : » يهجو يف  خرصو  جراخلا ، ىلإ  ينناعفرت  نيديب  ترعش  مث 

. تحبس »
مهتاكحض . ىتحو  بارشلاو ، ءاوشلا ، هيلع ؛ وه  ام  ىلع  ٍءيش  لك  ناك 

2

هلعف ديرن  ءيش ال  يأ  هجوب  امهعضن  ناذللا  نازجاحلا 

مويلا . كلذ  يف  ةحابسلا  نع  تفقوت 
، ةاجنلا ةرتس  اًيدترم  حبسملا ، يف  سطغأ  ُتنك  ةيفيصلا  لطعلا  يفو 
يك راذعألا  قلتخأ  تنك  املاطل  يننكلو  نايحألا ، ضعب  يف  ةيقاو  ٍتاراظنو 

لِّضفُأ ينأل  ةحابسلا  سبالم  تيسن  ينأ  يعَّدأ  ْنأك  يئاقدصأ ، عم  حبسأ  ال 
كلذ . نع  اًضوع  يرجلا 

عاطتسملا . ردق  اهبنجتأو  ةحابسلا ، فاخأ  ُتنك 
؟ حبسأ نكأ  مل  اذامل 

ينأ نم  مغرلا  ىلع  ةيادبلا ، يف  ةحابسلا  ىلع  يتردق  يف  ُّكشأ  تنك 
مل ةعبسلا  ماوعألا  يذ  فئاخلا  لفطلا  ةروص  َّنكلو  سوردلا ، ضعب  تمَّلعت 

ْتَيقب دقو  اهموي ، ينكَّلمت  يذلا  فوخلا  ىدم  ىسنأ  نأ  عطتسأ  مل  ينقرافت ،
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يتليخم . يف  ًةقلاع  ةملؤملا  تاظحللا  كلت 
اًسمحتم نكأ  مل  ال ؟ وأ  عيطتسأ  يننأ  همهي  نم  ةحابسلا ! دوأ  نكأ  مل 

، ةيرخسلل وعدت  يتلا  بايثلا  كلتب  فقأ  ْنأ  كلذ ؟ يف  ُةربعلا  امو  كلذل ،
نم برقلاب  شعأ  مل  كلذ ؟ دعب  محتسأو  دربأ  نأ  َّيلع  اذامِل  نيتليحنلا ، َّيديب 

تقولل . ًةعيضم  اهدعأ  يتلا  ةحابسلا  َّبِحُأ  ىتح  لحاوسلا 
؟ ماهملا ضعب  نم  برهتلل  امهقلتخن  ناذللا  ناقئاعلا  ام 

! اهلعفت نأ  عيطتست  ال 
! اهلعفت نأ  ديرت  مأ ال 

3

حاجنلا ىلإ  فوخلا  نم  لاقتنالل  يرسلا  ططخملا 

ًاليلق . ءارولا  ىلإ  دعنل 
يلقع َّنكلو  ديكأتلاب ، تقولا  كلذ  يف  يسجاه  ةحابسلا  نم  فوخلا  ناك 
لعفن نأ  لجأ  نم  انعيمج : اهفرعن  يتلا  اهسفن  تاراشإلا  كلتب  َّيلإ  لسري  ناك 
هلعفل . ةبغرب  رعشن  نأ  اًيناثو ، ًالوأ ، هلعف  عيطتسن  اننأ  دقتعن  نأ  انيلعف  اًئيش ،

؟ كلذ دعب  ثدحي  يذلا  ام 
ودبي ءيش .  يأ  اهب  زجنن  يتلا  ةقيرطلا  هذه  انسفنأل  لوقنو  لعفن .  نحن 

: اذكه رمألا 
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لعفلا هلعفأ  نأ  ديرأ  هلعفأ  نأ  عيطتسأ 
انتردقب قلعتي  ام  رمأ  زاجنإ  نأ  ةعانق  ىلإ  تلصوتو  ةحابسلا ، نم  ُتنكمت 
نيطرشلا . نيذه  رفاوت  دنع  ًةيمتح  ةجيتنلا  نوكتسو  هزاجنإ ، يف  انتبغرو 
طرشلا زواجت  عيطتسأ  مل  يننف  ةحابسلاب ، رمألا  قلعت  امدنع  َّيلإ  ةبسنلاب 

ةبغرلا  ) يناثلا طرشلا  الو  ًالعف ، كلذ  عيطتسأ  يننأل ال  كلذ ) عيطتسأ   ) لوألا
لعفلا ةلحرم  ىلإ  اًدبأ  لصأ  مل  كلذل ، حبسأ .  نأ  ديرأ  انأف ال  ةحابسلا ،) يف 

. حبسأل » بهاذ  انأ  »
ماوعأ . ةعضب  ذنم  ريكفتلا  يطرش  ةسرامم  رس  ُتملعت  دقل 

نع ينتَربخأ  دقو  بيرق ، نمز  ذنم  يلسيل  تببحأ  امدعب  رَّيغت  ٍءيش  ُّلك 
يف اهسرامأ  يتلا  رومألا  لضفأ  اهنإ  : » تلاقو ةدم ، دعب  ةحابسلا  اهبح  ىدم 

، ةحابسلا ةاوه  نم  تسل  ينأ  اهتربخأ  املف  يلزنمك ،» هايملا  نأ  رعشأ  يتايح ،
اهل . لمأ  َةبيخ  كلذ  ناك 

يلزنم ىلإ  مودقلا  تررق  نإ  ةحابسلا  كيلع  امبر  اًنسح ، : » يلسيل تلاق 
لك ةلئاعلا  دارفأ  ُعيمج  ُحبسي  كانه  ةريحبلا ، طسو  ٍةريزج  ىلع  نئاكلا  يفيرلا 

. انتدهاشمب »؟ اًيفتكم  اًديحو  ىقبتس  مأ  كلذ ، انكراشت  نأ  ُّدَوتأ  حابص ،
ريكفت ىندأ  نود  نم  ةليللا ، كلت  ةحابسلا  ملعت  سورد  أدبأ  نأ  ًةأجف  تررق 
ةياهنلا . يف  كلذ  تلعف  يننكلو  ملعتأ ، نأ  اقح  يتبغر  وأ  يتردق  يف 

امو ةينامتئالا ، يتقاطب  ةطاسوب  تنرتنإلا  لالخ  نم  صاخلا  يبردم  ترتخا 
، اًقرعتم سبالملا  علخ  ةفرغ  يف  يسفن  ُتدجو  ىتح  عيباسأ  ةعضب  الإ  يه 
نم نيرشعلا  يف  انأو  يتايح  يف  لوألا  ةحابسلا  سرد  هنإ  ةعرسب ؛ قفخي  يبلقو 
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، ةبرجتلا ةعتمب  ُترعش  ىتح  ةحابسلا  مامح  نم  تجرخ  نإ  ام  نكلو  يرمع ،
يتايح . يف  ًةعتم  تاظحللا  رثكأ  نم  تناك  دقل 

؟ ثدح يذلا  ام 
نورجاهملا مهنإ  ءالؤه ؟ نم  تلءاست : يلوح  ام  تكردأ  دقو  نيتقيقد  دعب 

نم ةبذعم ، ًةلوفط  اوشاع  نم  كئلوأ  ةيلحاسلا ، ريغ  نادلبلا  نم  ددجلا 
مل يننكلو  مهلافطأل ، ةحابسلا  سوردل  لاملا  كلمت  نكت  مل  يتلا  تالئاعلا 

، ةيسايق ةدم  يف  ةرحلا  ةحابسلاو  زفقلا  تملعت  دقف  مهنيب ، اًئيس  اًحابس  نكأ 
ايجيردت . ىشالتي  يفوخ  أدبف 

؟ ثدح يذلا  ام 
ِّيأ قيقحتل  هقيبطت  كيلع  يذلا  لثمألا  بولسألا  هنإ  رسلا ، نمكي  انه 

اذه . نم   ٌ دكأتم يننإ  هيف ، كتبغر  درجمب  ٍءيش 
يننكلو لوألا ، سردلا  دعب  ةحابسلا  ىلع  يتردقم  يف  ُكوكشلا  َّيلإ  تللست 

لك يف  ةعتملاب  رعشأ  ُتأدبو  َّيلع ، رطيست  نأ  كوكشلا  كلتل  حمسأ  مل 
مايألا رورم  عمو  حاجنلاب ، َّيلإ  يحوي  ٍءيش  ُّلك  حبصأو  سوردلا ، ليصافت 

ةحابسلا . قئارط  بلغأ  ُتنقتأ 
: ةلداعملا هذه  نم  عضولا  رّيغت 

لعفلا لعفأ  نأ  ديرأ  لعفأ  نأ  عيطتسأ 
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: لكشلا اذه  ىلإ 

وأ ةيادب  ةطقن  كانه  سيل  ةيئاهنال ، اهنإ  ةيناثلا ، ةروصلا  ىلإ  رظنا  قرفلا ؟ ام 
رمتستو . رمتست  اهنإ  ةياهن ،

؟ حبسملا يف  ثدح  يذلا  ام 
نع اًضوعف  كلذل ، ُزفاحلا  يدل  نَّوكت  ةحابسلا  ىلع  يتردقب  ُتنمآ  امدنع 
كرح مث  نمو  يتردق ، نم  اًدكأتم  ينلعج  ام  وهو  هب ، تأدب  رمألا ، نم  ءاهتنالا 

يلخادب . ةبغرلا 
، َّيلع ترطيس  يتلا  سجاوهلا  نم  ُتصلختو  رومألا ، ىلإ  يترظن  ترَّيغت 

. ٌ حابس انأ  نآلاو  بيردتلا ، يف  رارمتسالاو  ةحابسلا ، مُّلعت  تدرأ  دقل 
: يتآلاك اهنف  انتافرصت  صيخلت  اندرأ  نإ 

يف انتبغر  دسجتت  مث  لمعلا ، زاجنإ  ىلع  نورداق  اننأ  ةيادبلا  يف  ُدقتعن 
هلعفن . اًريخأو  هلعف ،

رومألا ىلع  ماكحألا  ءاطعإو  سولجلا  ءابغلا  نمف  حجنن ؛ نل  كلذ  فالخو 
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ةحابسلا . يملعت  لبق  كلذك  ركفأ  ُتنك  دقل  اهشيعنو ، اهبرجن  نأ  نود 
؟ اذكه انركف  نإ  أطخلا  ام 

ىلع انتردق  طِبحُيو  رومألا ، ضعب  لعف  يف  انتبغر  مدع  ريكفتلا  اذه  ززعي 
قلخي مث  نمو  ةلواحملا ، نع  سعاقتن  انلعجي  ام  كلذو  اهل ، ةباجتسالا 

انسوفن . قامعأ  يف  قئاوعلا 
مث يماهلإ ، زفحي  ناكم  لضفأ  ىلإ  بهذأس  اًذإ  اًباتك ؟ بُتكت  نأ  ُديرت  له 

اًزيمم . اًئيش  بتكأس 
نمؤتسف كلذ  تلعف  كنوكو  ةدحاو ، ًةحفص  بتكا  اًباتك ؟ بُتكت  نأ  ُديرت 

كلذ . لعف  يف  ةبغرلا  كيدل  نَّوكتتس  مث  ةباتكلا ، ىلع  كتردقمب 
اهلعف . ىلع  نورداق  اننأب  انناميإ  دكؤت  يتلا  ءايشألا  لعف  بحن  اننأل  اذامل ؟

ٍةيذحأ ىلع  لصحأو  اًبردم ، ُراتخأس  ةيضايرلا ؟ نيرامتلاب  أدبت  نأ  ديرت 
ايلاثم . ايضاير  حبصأل  ينلهؤي  ام  وهو  اًديج ، ُبردتأو  ةيضاير ،

امب كسفن  دييقت  نود  ضكرلاب  كيلع  ةيضايرلا ؟ نيرامتلاب  أدبت  نأ  ديرت 
عراشلا ةياهن  ىتح  نيتقيقد  ضكرلا  كناكمبف  ضكرتس ، مك  امهم  سيل  سبلت ،

لعف يف  بغرتس  مث  كلذ ، ىلع  كتردقم  ززعتس  تضكر  كنأ  ةقيقح  دوعت ، مث 
اًعفدنمو . اًقثاو  اًصخش  ُحبصتسو  كلذ ،

؟ مويلا هانملعت  يذلا  سردلا  ام 
لبق هزاجنإ  انيلع  لب  طقف ، هنع  ثيدحلاب  لمعلا  زاجنإ  لهسلا  نم  سيل 

كلذ .
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4

؟ ايديموكلا ةباتكل  رسلا  اذه  نم  دليفنياس  يريج  ديفتسي  فيك 

ةزئاج زاح  ملاعلا ، يف  نييديموكلا  مهأ  نم  اًدحاو  دليفنياس  يريج  دعُي 
نويلم ُبسكيو 32  ةدع ، ٍتاريدقت  ىلإ  ةفاضإلاب  يميإو ، بولغ  ندلوغلا 

دعُيو دليفنياس ،)  ) ريهشلا يديموكلا  هلسلسم  ثب  قوقح  نم  ايونس  رالود 
براقي ام  يريج  كلمي  زميات .  كرويوينلا  يف  اًعيبم  رثكألا  نم  باتكلا 

نكلو ةقباس ، ةلحرم  يف  ًالخد  ريهاشملا  ىلعأ  ناكو  شروب ، ةرايس  نيسمخلا 
ًءاضرإ هراكفأ  ريثي  نأ  ىلإ  جاتحي  يريج  لاز  ام  قبس  ام  لك  نم  مغرلا  ىلع 

هيبحمل .
ريغ اًيديموك  ًالثمم  دارب  ناك  هعم  قاحسإ  دارب  اهارجأ  يتلا  ةلباقملل  اًقفو 

عطسو ماع 1990م ، ةيديموكلا  هضورع  اًمدقم  كرويوين  ةنيدم  ُلوجي  فورعم 
( دليفنياس  ) يزافلتلا جمانربلا  نكي  مل  ثيح  دليفنياس ، ضورع  دحأ  يف  همجن 

حراسملا نيب  يريج  لقنتي  ناك  كلذل  تقولا ، كلذ  يف  اًغلاب  اًحاجن  ققح  دق 
ةنيدملا . يف 

نع هلأسيل  ةصرفلا  زهتناو  ضورعلا ، دحأ  سيلاوك  يف  يريجب  دارب  ىقتلا 
ةباتك يف  هبولسأ  نع  يريج  هل  فشكف  بابشلا ، نييديموكلل  هحئاصن 

ىلثملا ةقيرطلا  : » يريج لاق  موي ، لك  لضفملا  هلمع  حبصتل  ايديموكلا ،
ةباتكلاب نوكي  كلذو  تاكنلل ، كعادتبا  يف  نمكت  اًحجان  ايديموك  نوكتل 

. ايموي »
«، ةباتكلا ىلع  هسفن  َّثحيل  عئار  يموي  ٍماظن  نع  فشك  دقل  : » دارب لوقي 
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ٍموي لُك  ىلع  ءارمح  ًةمالع  عضأ  نأو  طئاحلا ، ىلع  ةمانزر  قيلعت  ينم  بلط 
ةباتكلا . يف  يتمهم  هيف  زجنُأ 

ءارمحلا تامالعلا  ةلسلس  ىأر  املُك  هلقع  ُزِّفحُي  هنإ  كلذ ؟ هينعي  ام  ُملْعتأ 
ةمانزرلا . ىلع  لوطت 

ثيح كلذ ، ءادأ  دنع  هلمع  دليفنياس  يريج  زجنأ  اًفولأم ؟ ُرمألا  ودبي  له 
، ةلسلسلا لوطتل  عفادلا  مث  نمو  لمعلا ، ةسرامم  ىلع  هتردقمب  ةقثلا  قلخ 

موي . لك  رارمتسالا  ىلع  ممصو 

5

لوقلا نم  لهسأ  يذلا  وه  لعفلا  لب  ..لعفلا  نم  لهسأ  سيل  لوقلا 

6

كتايح رسلا يف  اذه  نم  ةدافتسالل  ةيناث  نيثالث  نم  رثكأ  بلطتت  ةقيرط ال 
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ةيمويلا

ىلإ ةدوعلا  انيلع  امبر  عقوتت ؟ تنك  امم  رثكأ  ققحتل  لمعلاب  أدبت  فيك 
فيك كملعأس   ) زميات كرويوينلا  يف  اًعيبم  رثكألا  دعت  يتلا  يثيس  تيمار  ةصق 

. اًينغ ) ُحبصت 
سامحلاب رعشأ  مل  ذإ  موي ، لك  اًركاب  ظاقيتسالا  يف  ةاناعم  دباكأ  ُتنك 

«، ظاقيتسالا َّيلع  هنأ  ملعأ  : » لوقأو اًكهنم  ُقيتسأ  تنكف  يدانلل ، باهذلل 
ًةيناث . مونلل  ملستسأ  يننكلو 

دعب يتدارإ ، ءلمب  يدانلا  ىلإ  بهذأ  تحبصأو  مايألا ، رورمب  يجازم  رَّيغت 
دقف حاجنلا ، نع  ٍلزعمب  نوكي  نأ  نكمي  ال  هدحو  عفادلا  نأ  تكردأ  نأ 
جئاتن ىلع  تلصح  يننكلو  يتابيردت ، يف  ةفلتخم  ٍتاينقت  ُبرجُأ  تأدب 

نأ دعبو  هتعبتا ، يذلا  قيقدلا  ميظنتلا  نم  مغرلا  ىلع  ةيادبلا ، يف  ةعضاوتم 
نأ يل  ادب  ًةيادب ، يدانلا  ىلإ  باهذلا  نع  يسعاقت  ببس  يف  ًالوطم  ُتركف 
لبق ىرخألا  ةفرغلا  يف  يسبالم  رييغت  ىلإ  ةفاضإلاب  ببسلا ، ناك  درابلا  وجلا 
لك دجأو  قيتسأل  مونلا ، لبق  ءيش  لك  بيترت  تررقف  يدانلل ، باهذلا 

ةئملاب . ةبسنب 300  نيرامتلل  يروضح  ديازت  كلذبو  اًزهاج ، ٍءيش 
نإ ىتح  ةطيسب ، ودبت  دق  يتلا  ليصافتلا  هذهب  سانلا  نم  ريثك  رثأتي 

اًحابص . باهذلل  نيزهاج  اونوكيل  يدانلا ، سابلب  ماني  مهضعب 
هتلعف ام  اذهو  لمعلا ، ءادأ  لهسلا  نم  هنأ  رعشتل  ةيناث  نيثالث  قرغتستس 
كلذ ناكل  لوألا  سردلا  نع  تبيغت  ولو  ةحابسلا ، سوردل  مامضنالا  دنع 

نأ أشي  مل  هنأل  ةمانزرلا  ىلع  ًةزراب  ٍتامالع  دليفنياس  عضو  لاملل ؛ اًريذبت 
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لواحو هريرس ، بناجب  يدانلا  سابل  يثيس  تيمار  عضوو  هتابجاو ، نع  بيغتي 
رارمتساب . سبيشلا  لوانت  نع  فقوتلا 

7

؟ ملاعلا يئايزيف يف  مهأ  هلوقي  يذلا  ام 

؟ ملاعلا يف  ءايزيف  ملاع  مهأ  مكيأرب  نم 
عضوو ةيبذاجلا ، قاحسإ  فشتكا  نياتشنيأ  دوجو  عم  ىتح  نتوين ؟ قاحسإ 

: لوألا يئايزيفلا  هنوناق  يف  باهسب  كلذ  حرشو  لماكتلاو ، لضافتلا  سسأ 
مل ام  ميقتسم  طخ  يف  ةمظتنم  ةكرح  وأ  نوكس  نم  هتلاح  ىلع  مسجلا  لظي  »

. هتلاح » نم  ريغت  ةلصحم  ةوق  هيف  رثؤت 
، لعفلا ثدحُي  عفادلا ال  نأل  هب ، رمتستس  ام ، لعفل  كتيادبب  ىرخأ : ةرابعب 

عفادلا . شنُي  لعفلا  لب 

8

رسلا اذه  قبطي  هنأل  عيمجلا  هفرعي  يذلا  ينالعإلا  راعشلا 

بسن داز  ام  وهو  ماع 1988م ، راعشلا  اذه  مادختساب  ةكرشلا  تأدب 
نم 877 اهتاعيبم  تعفترا  نأب  كلذو  ىلإ 43 %  ، نم 18 %  تاعيبملا 
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رالود . تارايلم  ىلإ 9 . 2  رالود  نويلم 
رعشت نأ  تدرأ  نف  رشابملا ، لمعلاب  نمكي  حاجنلا  نأ  ةكرشلا  روطت  ُدكؤُي 
تبثُت نأ  كيلع  لب  لظلا ، يف  لمعت  الو  اًفلكتم ، نكت  الف  كلمعب  ةقثلاب 
رعشت ىتح  ًةدحاو  ًةلمُجب  ملكتت  نإ  امو  لمعلا ، قيرف  عم  شاقنلاب  كدوجو 

كتاعلطت طبحيس  كتمص  نأ  نيقي  ىلع  نوكتس  كنأل  رارمتسالا ، يف  كتبغرب 
لمعلا . يف 

9

(Home Alone  ) مليف نم  هملعتن  نأ  نكمي  يذلا  ميظعلاو  طيسبلا  سردلا 

انك يتلوفط ، يف  ةلضفملا  يمالفأ  نم  اًدحاو  لزنملا ) يف  اًديحو   ) مليف دعي 
ماع 1990م، جتنُأ  يديموك   ٌ مليف وه  ماع ، لك  يف  ةنسلا  سأر  ةليل  هدهاشن 
نع نفيك -  كرتُي  امدنع  ةصقلا  أدبتو  هرمع ، نم  ةنماثلا  يف  دلو  نع  يكحيو 

ءاضقل اسنرف  ىلإ  ةلحر  يف  هتلئاع  رفاست  ذإ  لزنملا ، يف  اًديحو  أطخلا -  قيرط 
َّلعلو ةنيدملا ، نومجاهي  نيذلا  صوصللا  ليلضت  لواحيف  داليملا ، ديع  ةلطع 

هربخيو زوجعلا ، لجرلا  عم  نفيك  ثدحتي  امدنع  مليفلا  ةياهن  يف  دهشم  مهأ 
عيطتسي الو  داليم ، ديع  لك  هركذتي  يذلا  هنبا ، عم  هلصاوت  دقف  فيك  زوجعلا 

هب . لاصتالا  ىتح 
؟ اذامل نولءاستت : مكلعل 

، كلذ ىلع  هتردقب  نمؤي  ال  وهف  ةقثلاو ، عفادلا  نع  ثيدحلل  انه  دوعن 
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نفيك نأل  ةصقلا ، هذه  ركذ  نم  دب  هب . ال  لاصتالا  ُديري  اذه ال  ىلع  ًءانبو 
انفواخم هجاون  امدنع  انتيصخش  يف  يبلسلا  بناجلل  هحاضيب  اًعئار ، اًرمأ  لعف 

.
ذنم ةهيرك  هتحئارو  ملظم  هنإ  انلزنم ، يف  يلفسلا  قباطلا  فاخأ  ينإ  نفيك :

تاونس .
اذكه . ةيلفسلا  قباوطلا  بلغأ  زوجعلا :

تاذ اهيلإ  لوزنلا  ىلع  يسفن  تمغرأ  امدنع  ءوسلا  اذهب  نكت  مل  نفيك :
ديدجلا . عابطنالا  اذه  ينتطعأ  ءاوضألا  نأ  دب  ال  ةرم ،

؟ ثيدحلا اذهب  هينعت  يذلا  ام  زوجعلا :
كنباب . لاصتالا  كيلع  هنأ  دقتعأ  نفيك :

؟ يعم ثيدحلا  ديري  نكي  مل  ول  اذام  زوجعلا :
نلو كلذ ، لايح  كقلق  لوزيس  مث  نمو  اهنيح ، فرعتس  لقألا  ىلع  نفيك :

اًددجم . فاخت 
لاوحألا أوسأ  يفف  كتكرش ، هدقعت  ٍعامتجا  يف  ثيدحلاب  ترداب  اذإ 

فاخت نلو  هب ، تأطخأ  يذلا  ام  ملعتس  كنكلو  اًعيرذ ، اًقافخإ  قفختس 
دق امب  اًمدقم  ٍملع  ىلع  تنأو  ديدج  نم  ةلواحملل  كعفدي  ام  كلذو  اًددجم ،

هب . طخت 
؟ قلطملا قافخإلا  تالامتحا  ام 

اوضاخو اولواح  دقف  ةلواحملا ، نم  ةداقلا  مظعأ  سئيي  مل  ادج .   ٌ ةفيعض
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يف رمتستس  كنكلو  نايحألا ، ضعب  يف  قفختس  ديكأتلاب  ةريثكلا ، براجتلا 
وهو ةديدجلا ، تالواحملاب  لمألاو  ةقثلا  يطعي  لمعلا  نأل  حجنتسو ؛ كيعس ،

لمعلل . عفادلاو  ةيويحلا  اهتقلخ  ةريبك  ٍتاحاجن  ىلإ  يدؤي  ام 
: لمعلل عفادلا  نع  هثيدح  قايس  يف  تيار  نفيتس  يديموكلا  لثمملا  لاق 

. تاحفصلا » ماقرأ  تددعأ  دقو  اًباتك  فلؤأ  انأ  »
يذلا مداقلا  مدقتلل  يئرماللا  ةشارفلا  كلذ  سابتقالا  اذه  يف  نفيتس  حضوي 

ةأجف . أدبن  امدنع  انقامعأ  يف  اًعيمج  هب  رعشن 

عيطتست امم  عرسأ  ةديدج  لاعفأ  لالخ  نم  كسفن  رّيغت  نأ  لهسألا  نم  نإ 
ةديدج . ريكفت  قرطب  اهرييغت 
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ًالوأ اًديعس  نك 

كلجأ نم  كلذ  لعفا 

ةحيصنلا رّكذت 
اًدبأ دعاقتت  ال 

رثكأ كسفن  مّيق 

تقولا دجوأ 

نآلا كلذ  لعفا 
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نماثلا رسلا 

كتايح ةقالع يف  مهأ  نقتت  كلعجي  يذلا  طيسبلا  رسلا 
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« ةيلزه صقر  ةقرف  ريدأ  انأ  »

. ةيبطلا » بتكلا  يف  تالضعلا  مسرأ  انأ  »
. تنرتنإلا » ىلع  عيمجلا  هبحي  ام  عيبأ  »

اهرعشب ةنيدملا ، طسو  ىهقم  يف  ةلواط  ىلع  ةسلاجلا  ةاتفلا  ىلإ  ترظن 
تمستباو . رحاسلا ، اههجوو  ليمجلا 

نم ٍماع  دعب  اًديحو  ُشيعأ  يرمع ، نم  نيرشعلاو  ةعساتلا  يف  ُتنك 
ايصخش اًباسح  تأشنأف  تنرتنإلا ، قيرط  نع  ًةاتف  فَّرعتأ  نأ  ُتررق  يقالط ،

ُتفَّرع قباسلا .  يف  ُتنك  فيك  ركذتأو  ددرتلا ، ضعب  نم  مغرلا  ىلع 
، يسنامورو عدبمو ، يلوضف ، تاملك : سمخب  يصخشلا  يباسح  يف  يسفنب 

حومطو . لئافتمو ،
نم مغرلا  ىلع  يتايح ، يف  مامتهالاو  ةعتملا  اذه  يفضُي  نأ  ُلمآ  ُتنك 

فصتت ال  اهنكل  ةبيرغ ، اهنإ  : » نونيل نوج  لاق  امك  ثدحلا ، ةبارغ 
. ةبارغلاب »

نكي مل  ذإ  يندراطت ، تناك  يتلا  ماهوألا  نعو  ةيمويلا ، يتايح  نع  ُتبتك 
دكأتلل تارملا  تارشع  مامحلا  ةراتس  دقفت  نود  ينانسأ  فظنأ  نأ  يناكمب 
عيطتسأ الف  ةقرطملا ؛ عامسل  فوخلا  ينباتني  ناكو  دحأ ، دوجو  مدع  نم 

نم مغرلا  ىلع  يننكلو  جردلا ، يلوزن  دنع  يسافنأ  سبحأو  اهمادختسا ،
قئاف . ٍناقتب  يبتك  بترأ  كلذ 
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نم هتشع  يذلا  غارفلاب  رعشأل  مايألا ، رورمب  صاخشألا  نم  اًريثك  ُتفرعت 
ناكو اًعم ، َةوهقلا  انبرش  ثيح  هيلابلا ، يف  قيوستلا  ريدم  مهنيب  نم  مهلبق ،

اًفيطلو . ايدو  ُثيدحلا 
ُريدأ فيك  تلءاستف  يسفن ، يف  ةينانألا  داز  امم  كلذو  طابحإلا ، تيناع 

؟ ةطاسبب ةمهملا  يتاقالع 
تنأ . نك 

تنأ هتيوه ، صخش  لكلف  كنم ، لضفأ  نوكي  نأ  هناكمب  دحأ  ال 
اًحضاو نكتل  هلوقتو .  هلعفت  امبو  ةقالخلا ، كراكفأب  عيمجلا  نع   ٌ فلتخم

كيلع متحي  ام  وهو  ركفت ، امب  ملعي  دحأ  الف  ىلوألا ، ةجردلاب  كسفن  مامأ 
كتيصخش . نع  ربعي  امب  لمعلاو  كلقع  توص  عامس 

كتحلصمل . اذهو  تنأ ، نك 
؟ لزنملاو لمعلا  يف  كتيصخش  نع  ريبعتلا  ةبوعص  ىدم  ملعت  له 

ءيش الو  بحلا ، مهلدابت  نم  ةبحم  نم  رثكأ  كيضريس  ءيش  ال  نأل 
كتبحمب . سانلا  رهاظت  نم  رثكأ  كملؤيس 

2

ةنمزألا لك  صخش يف  قدصأ  اذه 

مسا هيلع  هؤاقدصأ  قلطأو  ايجروج ، يف  ماع 1932م  ريارغ  تلفزور  دلو 
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ةيكيرمأ مدق  ةرك  بعال  هلعج  ام  كلذو  مس ، هلوط 1 . 98  غلبي  يزور . 
يدانل يزور  بِعل  ةلئاهلا .  ةيندبلا  هتوقل  هتهجاوم   ٌ دحأ َّنمتي  ملو  اًفرتحم ،
مدقلا ةرك  خيرات  يف  عافدلا  طوطخ  ىوقأ  مضي  يذلا  سمار  سلجنأ  سول 

ةيساسألا . هتزيكر  ناكو  ةيكيرمألا ،
ىتح هب ، قثوُي   ٌ لجر هنأل  لب  ةيوركلا ، هتريسمل  سيل  نكلو  يزور ، ُّبِحُأ 
كلذ دعبو  مايألا ، كلت  يف  ليتغا  يذلا  يدينيك  تريبورل  اًسراح  حبصأ  هنإ 
هارنل اهنيح ، يناغألا  قابس  يف  ةبترملا 128  هتينغأ  تققحو  اًنانف ، حبصأ 

سلجنأ . سول  يف  ةمهملا  ةيراوحلا  جماربلا  دحأ  يف  اًفيض  اهدعب 
اًمالس هتحنم  دق  ةياوهلا  هذه  نأ  اًحضوم  زيرطتلا ، ىلإ  ريارغ  يزور  لَّوحت 
هاعد دح  ىلإ  زيرطتلا  َّبحأ  دقو  ناريطلا ، نم  هفواخم  تددبو  ايلخاد ،

يف لازي  امو  ماع 1973م  رِشُن  ريارغ ، يزور  زيرطت  هامسأ  باتك  فيلأتل 
مويلا . ىتح  تابتكملا 

، تبهذ امنيأ  سانلا  كعبتي  روهشم ، ةيكيرمأ  ٍمدق  ةرك  بعال  كنأ  لَّيخت 
ُدجت اذه  لك  دعبو  ةيراكذتلا ، روصلا  نوبلطي  نيذلا  نيبجعملاب   ٌ طاحمو
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فالغلا . ىلع  ةيصخشلا  كتروصو  زيرطتلا ، نع  اًباتك  ُرشني  اًدعاقتم  كسفن 
كؤاقدصأ رخسيس  له  كلذ ؟ لايح  زميات  كرويوينلا  يأر  ام  كيأر ؟ ام 
تقولا . ضعب  رمألا  يف  ركف  كهجاوتس ؟ يتلا  ةلئسألا  ام  كنم ؟

ىلع كباتكل  ةعجارملا  هذع  تأرق  كنأ  ول  رعشت  دق  فيك  يف  رّركف  نآلا 
: تنرتنالا

ةدئاف رثكألا  ءالمعلا  تاعجارم 
ةديفم ةعجارملا  هذه  اودجو  صاخشأ  نم 9   9

عئار باتك 
ربمسيد 2011 يف 28  لهاك  ىملس  تبتك 

نوزامأ تايرتشم 
بحي يذلا  راوجلا  يف  نكسي  يذلا  باشلا  يقيدصل  اذه  تيرتشا  دقل 

نأب رعشي  نأ  دارأ  ةرشع ، ةيداحلا  رمع  يف  زيرطتلاو .  ةكايحلا  يدحت 
وه ةربإلا  لاغشأ  باتك  ناك  اًبيع .  تسيل  عفاي  لفط  ىلإ  ةبسنلاب  ةطايخلا 

ريارغ يزور  باتك  نف  كلذل  مدقلا .  ةرك  قيرف  يف  هوخأ  ةيلاثملا .  ةيدهلا 
نس يف  مه  نم  لعجي  هنإ  اًعم .  نيتياوهلا  نيتاه  عمجي  ةربإلا  لاغشأ  نع 

ةليمجلا نونفلا  ةفرعم  يف  ةبغرلا  نأب  نوفرعي  ةرشع  ةيداحلاو  ةعباسلا 
يلوجر . لمع  اهعنصو 

معن ال ةديفم ؟ ةعجارملا  هذه  تناك  له  تاقيلعتلا :
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( هلعفت امو  هلوقت  امو  هيف  ركفت  ام  نيب  قفاوتلا  ققحتي  امدنع  يه  ةداعسلا  )

امك كتعيبط  ىلع  كفرصتب  كتقيقح ، ىلع  نوكت  نأ  ىلع  ةردقلا  اهنإ 
ةياهنلا يف  نكلو  نايحألا ، ضعب  اًبعتم  كلذ  نوكي  دق  كبلق ، كل  يحوي 

ماتلا . اضرلاو  ةحارلاب  رعشتس 
ينإو ةيرقبعلا ، يف  نونجلاو  لامجلا ، وه  صقنلا  : » ورنوم نيلرام  تلاق 

. ةلمم » نوكأ  نأ  ىلع  ًةفيخس  نوكأ  نأ  ُلِّضفأل 
ايقنو اًقداص  نك  رطخلل ، ءاقنلاو  قدصلا  كضِّرعيس  : » ازيريت مألا  لوقتو 

. لاح » ِّيأ  ىلع 
له : » بئاجعلا دالب  يف  سيلأ  ةرماغم  يف  تاعبقلا  عئاب  لءاستي 

ينعد نكلو  كلذك ، ودبت  كلعل  اًضيأ ،  ٌ ةفئاخ انأ  : » سيلأ ُّدرتف  تننج ،»؟
. اذكه » اًمئاد  سانلا  لضفأ  ارس : كربخُأ 

تنأ . نك 
اهب كتفرعمف  اهفالتخا ، ىلع  كرعاشمو  كفواخم  لبقتو  تنأ ، نك 
يف تاوطخلا  مهأ  كتاذ  عم  كحلاصتف  كسفن ، نع  اضرلا  ىلإ  كوعدت 

كتايح .
قاهرإلاب نييمسرلا ، نيثدحتملاو  داصتقالا ، يف  نيلماعلا  نم  ريثك  رعشي 

قيلي ٍرهظمب  روهظلا  ىلإ  نورطضم  مهنكل  ايموي ، لمعلا  ىلإ  مودقلا  دنع 
ديزي ام  وهو  كلذ ، يف  ربكألا  رثألا  هل  ديجلا  رجألا  لعلو  اًمئاد ، مهتناكمب 
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ام كلذو  هلعف ، مهيلع  امو  هلعف  نوديري  ام  نيب  ٍضراعت  لوأ  دنع  مهتساعت 
دوجو ينعي  سفنلا  ملع  يف  ىحنم  وهو  يفرعملا ،) رفانتلا   ) ىلإ يدؤي 

قلقلا . هدنع  ريثي  امم  وهو  صخشلا ، دنع  ةضراعتم  تادقتعم  وأ  تاهاجتا 
؟ اذامل اًضيأ ، اًريطخ  لب  بسحو  اًقِهرُم  اذه  نوكي  نل 

رطخلل . ًةضرع  نوكيس  كتاذ  يف  قيمعلا  كساسحإ  نأل 
اهتشع يتلا  ةملاحلا  يلايللا  كلت  يف  مايألا ، رورم  عم  ساسحإلا  اذه  أشن 

ٌ ةضرع نآلا  اهنإ  لوألا ، لمعلا  ذنم  كتاربخ  مكارت  يفو  كتلوفط ، يف 
تايدحت . نم  كسفن  يف  فصعي  ام  لظ  يف  نايسنلل 

يه تازاجنإلا  مظعأ  نإ  : » نسرميإ ودلاو  فلار  يكيرمألا  بيدألا  لوقي 
. انرييغتل » اًمئاد  ىعسي  ٍملاع  لظ  يف  تنأ ، امك  ىقبت  نأ 

؟ ًالهس سيل  رمألا  ماد  ام  كلذ ؛ ىلإ  ىعست  نأ  كيلع  َمل 
هسفنل اًئيش  دشني  مل  ةداعسلا ، نع  ملعي  ناك  ام  ردقبف  يدناغ : نم  مَّلعت 

، لوقتو ركفت  اميف  ُةداعسلا  نمكت  : » يدناغ لوقي  هنطول ، هانمتو  الإ 
. كلمع » يف  رهظيس  يذلا  مغانتلابو 

؟ كلذ نوكي  فيك  نكلو 

4

كلخاد رسلا  اذه  فشكل  ةطيسب  تارابتخا  ةثالث 
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تيبرت امو  كلصأ  ىلإ  ةدوعلاب  ءيشلا ، ضعب  كسفن  ىلع  دامتعالا  كيلع 
؟ كتاذ رهوج  نع  ثحبلا  ةيفيك  نع  لؤاستلا  كيلع  حرطي  ام  وهو  هيلع ،
هذه تناكو  كتاذ ، رهوج  فاشتكا  ىلع  كدعاست  تارابتخا  ةثالث  كانه 
دقو كلذ ، صوصخب  درافراه  ةعماج  ةيؤرل  ٍقيقد  ٍثحب  ةصالخ  تارابتخالا 
هذه ىودج  نم  دكأتلل  نيصتخملا  عم  تاشاقنلا  نم  اًديدع  ُتضخ 

ماع . لك  لقألا  ىلع  ًةدحاو  ًةرم  يسفن  ىلع  اهتبرجو  تارابتخالا ،
؟ ةلطعلا موي  حابص  لعفت  اذام  ةلطعلا : موي  رابتخا  . 1

ىحنملا . اذه  كتاذ  رهوج  ددحي  نأ  بجي 
ديدج ٍعضو  يف  كسفن  دجت  امدنع  رعشت  اذامب  رشابملا : ثحبلا  رابتخا  . 2

؟ كيلع
...كلذ وحن  كدوقيس  كتاذ  رهوج 

يف كيلإ  ٍصاخشأ  ةسمخ  برقأ  مه  نم  ةسمخلا : صاخشألا  رابتخا  . 3
؟ اهلضفت يتلا  رومألا 

تايصخشلا هذهل  طسوتملا  لّدعملا  يه  ةيلصألا  كتيصخش  نوكتس 
سمخلا .

ةلطعلا موي  رابتخا 
. ربكت »؟ امدنع  حبصت  نأ  ديرت  اذام  : » بعرم لاؤسب  أدبنل 

اًمئاد انقحالت  ثيح  انيلإ ، ةبسنلاب  اًمهبم  ىقبي  هنأل  لاؤسلا ؛ اذه  ينقلقي 
كش الب  يه -  يتلا  لمعلا ، تاقاطبو  ةيفيظولا ، تايمستلا  لوح  تالؤاستلا 
يغلي امم  كلذو  اهفلخ ، نوقاسني  سانلا  نم  اًريثك  نكلو  ةمهم ،  ٌ رومأ  -
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مهتايح . يف  ديقعتلا  ديزيو  مهتيصوصخ 
دلوي دحأ  هنإ ال  ذإ  اهتمرب ، هتايح  يف  ققحي  نأ  ديري  اذام  ملعي  دحأ  ال 
كل لاق  اًدحأ  تلباق  له  هتايح ، نم  ةوجرملا  ةياغلاب  هتاذ  ساسحإلا  هيدلو 
اذه ُديرأ  يننإ  اًموي  لقأ  مل  : » وأ طقف ،» لمعلا  اذه  زجنأل  ُتقلُخ  : » اًموي
ةهجو نم  ثودحلا  نكمم  ريغ  اذه  دوجوم ؟» هنأ  ملعأ  نكأ  مل  لمعلا ،

فدهب . تسيل  كتايح  يف  ةديحو  ةياغ  ىلإ  كيعس  نإ  يرظن ،
؟ اذه ام 

دوجولا . رهوج 
يلاحلا . فدهلا 

حابصلا . يف  ريرسلا  نم  كضوهن  ببس 
نم ققحتلاو  ةيقيقحلا ، ةفطاعلا  داجيإ  ىلع  تبسلا  موي  رابتخا  دعاسي 

ٍلاؤس نع  اًباوج  رابتخالا  اذه  لِّثميل  كتايح ، نم  اًريبك  اًءزج  لغشت  كنوك 
: طيسب

؟ هلعفت ام  كيدل  نوكي  امدنع ال  ةعمجلا  موي  حابص  لعفت  اذام 
اذام ٍلاع ، ٍتوصب  بجأو  ٍةيناث ، ةدم  هيف  رِّكف  لاؤسلا ، اذه  كسفن  لأسا 

؟ يضايرلا يدانلا  ىلإ  بهذت  له  كغارف ؟ تقو  يف  تبسلا  موي  حابص  لعفت 
؟ راتيجلا ىلع  فزعلا  ملعتت  له 
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نع ٍلزعمب  قرطلا  نم  اًديدع  دجتس  مث  نمو  كبساني  يذلا  باوجلا  رتخا 
ةفطاعلا .

نوكت نأ  وأ  كدحو ، بردتت  نأ  وأ  يضايرلا ، يدانلا  ىلإ  باهذلا  بحتأ 
؟ اجويلا وأ  يشملا ، ةضاير  لضفت  وأ  لوبسيب ، قيرفل  اًبردم 

نع فزعلا  ميلعت  نع  اذام  راتيجلا ؟ ىلع  كفزع  لجست  نأ  بحت  له 
لعل ناحلألل ؟ ويدوتسأ  سسؤت  نأ  وأ  ىقيسوملا ، ليدعت  وأ  تنرتنإلا ، قيرط 

ةسردملا يف  ىقيسوملا  ذاتسأ  وه  مهتلباق  نمم  ًةداعس  صاخشألا  رثكأ 
ةراثيقلا . ىلع  فزعلا  مِّلعي  ناك  ثيح  ايلعلا ،

يف ًةداعسو  ًةوق  رثكأ  حبصتسو  راكفألا ، هذه  كتاذ  رهوج  ىنبتيس 
كتايح .

ًالمع أدبت  نأ  الإ  كيلع  ام  كتايح ؟ نم  تللم  له  : » يجينراك ليد  لاق 
يتلا ةداعسلا  ُدجتسو  هلجأل ، تُمو  هلجأل ، شع  كبلق ، قامعأ  نم  هب  نمؤت 

. اهنع » تثحب  املاطل 
كتايحو كلمع  ليبس  يف  كفطاوع  دييحت  ةيفيك  رابتخالا  اذه  كمِّلعي 

ةيصخشلا .
رارقلا ذاختا  لبق  ةبرجتلا 

(،  SHAD جمانرب (  يف  ماع 1998م  زومت  رهش  يف  ديرف  ُتلباق 
يذلا مييختلا  رهش  ءانثأ  يف  فيصلا ، لالخ  انلزنمب  هبشأ  رفوكناف  تناك 

انتالحرو ةيكلفلا  ءايزيفلا  تارضاحم  نيب  ةليوطلا  انتاشاقن  ىسنأ  ال  هانمقأ ،
ةيدنكلا . رفوكناف  ةنيدم  يف  ةيناطيربلا  ايبمولوك  ةعماج  يف  ةيناديملا 
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قيقدو ايكذ  ناك  ديرف  نكلو  ةرقابعلا ، ىلع  ءوضلا  طيلست  بعصلا  نم 
ناك نأ  ذنم  رخآلا  نع  انم  لك  دعتبا  ملاعلل .  ةصاخلا  هتيؤر  هلو  ةظحالملا ،
نيب يلقنتل  كلذو  ةرشع ، ةنماثلا  يف  انأو  هرمع ، نم  ةرشع  ةعباسلا  يف  وه 

ةفلتخم . تاعماج 
ةنيدم يف  ايفرصم  لِمَع  هنأ  تملعو  تاونس ، دعب  تنرتنإلا  يف  هنع  تثحب 

نإ امو  تاث ، كيرديرف  ُتبلطو  هتدجو ، يذلا  ناونعلاب  تلصتاف  كرويوين ،
ىلإ يقايتشا  ىددم  ملعت  ال  اكيراب ، لين  انأ  ديرف ، اًبحرم  : » تلق ىتح  باجأ 

. كايقل »
اَّنك هعم ، عوبسألا  ةياهن  ةلطع  يضمأل  كرويوين  ىلإ  رفسلا  ىلإ  ُتعراس 

تاونس عبرأ  ىضم  دق  ناكو  انم ، لكل  مايألا  هتلمح  ام  فرعنو  يقتلنل  قوتن 
نوتسنيرب . يف  ديرفو  زنيوك  يف  انأو 

مل اذامل  نوتسنيرب ؟ ترتخا  فيك  ايكذ ، َتنك  : » هلاؤسب يثيدح  تأدب 
. ايبمولوك »؟ وأ  لينروك  وأ  ليي  وأ  درافراه  ىلإ  بهذت 

ىلع اًظوظحم  ُتنك  دقلو  تارايخلا ، ضعب  ّيدل  تناك  : » ديرف باجأ 
ءارجإ ىلإ  ُتدمع  كلذل  بهذأ ، نيأ  ةيادبلا  يف  ملعأ  نكأ  مل  لاح ، يأ 

ةرايس ُترجأتساف  رشابملا ؛ ثحبلا  رابتخا  هتيمسأ  رايتخالا ، نسحُأل  رابتخا 
، نوتسنيربو لايو ، درافراه ، ةرايزب  تأدبو  رالود ، يتئمب  اًعوبسأ  بيج 

ىلإ تعمتساو  بالطلا  عم  ُتسلجو  ايبمولوكو ، ثومترادو ، نواربو ،
. اًعم » نوثدحتي  فيكو  مهتامامتهاب ، ُتملَعو  مهتاشاقن ،

. كلذل »؟ كعفد  يذلا  ام  : » ُهتلأس
فرصتأ ةيضاملا  عبرألا  نينسلا  يف  يتاقوأ  بلغأ  ُتيضمأ  : » ديرف لاق 
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نيرشع فوفصلا  ىلإ  بهذأ  تنك  طبضلاب ، بالطلا  نم  هتعمس  امل  اًقبط 
يئاقدصأ عم  تقولا  نم  ىقبت  ام  يضمأو  ايعوبسأ ، ًةعاس  نيثالث  وأ  ًةعاس 

ام وهو  يتاذ ، رهوجل  اًعمتسم  يبراجت  نم  ملعتلا  ُتلواحو  يتاقالع ، ززعأل 
اًمئاد . لضفألا  وحن  ينداق 

نم تائملا  ِلاحك  يثوحب ، يف   ٌ قراغ انأو  ةليوط  ٍتاعاس  ُتيضمأ 
امع اًثحاب  تابتكملا  روزأو  تنرتنإلا  حفصتأ  مهفرعأ ، نيذلا  بالطلا 

. يندعاسي »
لأسي مل  ديرف  نوكل  قبس ، امم  ريثكب  طسبأ  ناك  رشابملا  ثحبلا  َّنكلو 
نوكتس مهءارآ  نأ  ملعي  هنأل  ةسردملا ، ىلإ  باهذلا  هيلع  بجي  َمِل  اًدحأ 
ققحت ال  يتلا  ةبيترلا  ةيعماجلا  تالوجلا  ءانع  هسفن  فلكي  ملو  ةيديلقت ،
سسأ ىلع  ةينبملا  هثوحب  ةيلالقتسا  ىلع  فاح  لب  ةوجرملا ، ةدئافلا 

ةحيحص .
هذاختا يف  مهسأ  ام  وهو  بالطلاب ، رمتسملا  هكاكتحا  ىلع  ديرف  دمتعا 

ةبئاصلا . تارارقلل 
هتيوفع كلذ  رهظأ  مث  نمو  بالطلا ، عم  هلصاوتب  ةديدج  ًالاح  شاعو 
شياعت نيح  ليدبلا  رابتخالا  ىنعم  هتلاح  صخلتو  مهعم ، لماعتلا  يف  هقدصو 

كتافرصت . ربتخت  يكل  ةريصق  ةدم  اًديدج  اًعضو 
كيلع امو  ديكأت ، لكب  ىرخأ  تالاجم  يف  رابتخالا  اذه  ةبرجت  كنكمي 
ةيموي تالباقمك  وأ  كلمع ، تالباقم  راطإ  يف  ةيبتكم  ةلوجك  هَّدعت  نأ  الإ 

يدانلا . يف  ةيضايرلا  نيرامتلا  ةزهجأل  كرابتخاك  وأ  لزنم ، نع  كثحب  دنع 
فرعتل اًدهج  رخدت  نل  كنإ  ةديدج ، ةكرش  عم  ةلباقم  كيدل  نأ  ليختنل 
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ٌ لاؤس هنأ  ُدقتعأ  هبشت ،»؟ تاكرشلا  ُّيأ  : » لءاستتسو ةكرشلاب ، قلعتي  ام  لك 
اهلمع ةيلآو  اهبتاكم  فُّرعتب  ةكرشلا  ةيصوصخ  يف  ريكفتلا  كيلع  يديلقت ،

برق . نع 
؟ كلذ فيك 

ةيبتكملا . تالوجلاب 
عم سولجلا  عيطتست  نل  امبر  ةلباقملا ، دعب  ةكرشلا  يف  ةلوج  ءارجب 

هتفرعم . دوت  ام  لك  ىرتس  كنكلو  نيفظوملا ،
ذإ ترام ، لوو  ةكرش  يف  لمعلا  ةلباقم  دعب  ىلوألا  يتلوج  ىسنأ  ال 
مهتافرصت . فالتخاب  يلوح  ام  عيمج  بقارأ  لابقتسالا  ةعاق  يف  تسلج 

ةسايسب ءالمعلا  ىلع  لاملا  انرفوو  ناقتب ، ةكرشلا  يف  يماهم  ُتزجنأ 
ٌ فينصتو ةكرشلا ، خيراتل   ٌ ططخم كانه  ناك  ةلوؤسملاو ، ةيعاولا  ةكرشلا 
: ةلمجب ًةعوبتم  ةعبتملا  راعسألل   ٌ ةيموي  ٌ ةحولو ىلوألا ، سمخلا  بتارملل 

. كيلع ) دمتعي  دغلا  )
نم ُتبجعتو  يعم ، ةلباقملا  ْترجأ  يتلا  تيناوطنأ  عم  ةكرشلا  يف  تلوجت 

مهفرعت فيك  اهتلأسو  مهيلع ، ةيحتلا  تقلأ  امدنع  نيفظوملا  عيمجب  اهتفرعم 
؟ فالآلاب مهو 

ٍلصاوت ىلع  نحنو  نيفظوملل ، ةمخض  تانايب  ةدعاق  انيدل  : » ينتباجأ
، مهبايث ىلع  ةعوبطملا  نيفظوملا  ءامسأ  نوفرعي  نيذلا  نئابزلا ، عم  يموي 
، ةكرشلا يف  تالماعتلا  عيمج  ىلع  بثك  نم  عالطالا  انل  حيتي  ام  وهو 

. مهعم » ٍمئاد  ٍلصاوت  ىلع  اننأ  نع  ًالضف 
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ىلع دعاسي  امم  وهو  ةديدجلا ، عاضوألا  يف  رشابملا  ثحبلا  كربتخي 
كتاذ . رهوج  عم  كرارق  مئاليل  كتاعابطنا  ةبقارم 

ةسمخلا صاخشألا  رابتخا 
ةكرشلا نولثمي  كبناج  ىلإ  نوسلجي  نيذلا  ةسمخلا  صاخشألا  ُلِّثمي  »

. اهلمكأب »
درافراه . يف  ةعماج  ةدايقلا  ررقم  يف  يذاتسأ  هلاق  ام  اذه 

نم يلمع ، قيرف  يف  نيذلا  ةسمخلا  َّنأ  هانعم  كلذ ؟ يف  هينعي  يذلا  ام 
ديكأتلاب ةكرشلاب ، قلعتي  ام  لك  نع  يننوربخي  نمو  موي ، لك  ماعطلا  مهكراشأ 

َّيلإ . ةبسنلاب  ةكرشلا  نولثميس 
. كنزو »؟ ةدايز  يف   ٌ رود كئاقدصأل  له  »

ًةحضوم ةمِّيق ، ةيثحب  ةسارد  راطإ  يف  ةلاقملا  هذه  زميات  كرويوين  ترشن 
يتلا تاساردلا  ضعب  تيرجُأ  كلذكو  كئاقدصأ ، نزوب  قلعتي  امبر  كنزو  َّنأ 
ىرن ام  اًريثكو  هتطشنأو م ، كئاقدصأ  لوطب   ٌ طبترم كلوط  لدعم  َّنأ  ترهظأ 

نيهباشتم . نيجوز 
 ) مهباتك يف  رلواف  سميجو  سكاتسيرك  سالوكين  ناثحابلا  بتك 
ناك نإ  اًنيدب  حبصتس  : » ةريبك ٍتاعيبم  ققح  يذلا  (  Connected

ُءاقدصأ فقوت  نإ  نيخدتلا  نع  فقوتتسو  نينيدب ، كقيدص  ُءاقدصأ 
. ءادعس » كقيدص  ُءاقدصأ  ناك  نإ  اًديعس  حبصتسو  كقيدص ،

دعبأ ىلإ  ةركفلا  ةسمخلا ) ةوق   ) هتلاقم يف  رشوتلآ  سميج  شقان 
سايقملا تنأ  كب ، نيطيحم  صاخشأ  ةسمخل  سايقملا  تنأ  ُّدعُت  : » دودحلا

٢٤٤ www.jadidpdf.com



ركفأ ءايشأ  ةسمخل   ٌ سايقم يراكفأو  كيف ، رثؤت  ءايشأ  ةسمخل  لضفألا 
ةسمخل  ٌ سايقم يننإ  اهلوانتأ ، ءايشأ  ةسمخل   ٌ سايقم يدسج  َّنأ  امك  اهيف ،

. نيرخآلا » ةدعاسمل  اهلعفأ  ءايشأ 
ٌ سايقم تنأ  كب ، نيطيحملا  ةسمخلل  سايقملا  ُّدَعُت  كنأ  َسنت  ال 

مهحومطو . مهعادبإلو ، مهلؤافتلو ، مهرهظمل ،  ٌ سايقمو مهئاكذل ،
الإ كيلع  امف  مهدحأ  جازم  ةفرعم  تدرأ  اذإ  رابتخالا : اذه  ىنعم  صخلنل 
رثؤيو هيلع  سكعنيس  مهلؤافتف  هنم ، نيبرقملا  ةسمخلل  ماعلا  جازملا  ديدحت 

ديكأت . لكب  هيف 
لاق امك  كتاذ ، رهوج  ىلإ  لصت  يكل  ةثالثلا  تارابتخالا  نم   ٌ دحاو هنإ 

نوعنصي نم  مه  كءاقدصأ  نف  تنك  امنيأ  : » سميج مايليو  فوسليفلا 
. كملاع »

5

ةيفيكو توملا  ىلع  كشوملا  صخشلا  هب  رعشي  يذلا  مدنلل  ةسمخلا  بابسألا 
اهيدافت

مهو ىضرملاب  ينتعت  تاونس  ةدع  ريو  ينورب  ةيلارتسألا  ةضرمملا  تضق 
نع اهلاؤس  دنعو  مهتايح ، نم  ةريخألا  ةثالثلا  رهشألا  يف  توملا  شارف  ىلع 

اًراكفأ انكراشت  : » تلاق ةلحرملا ، كلت  يف  ىضرملا  اهيلع  مدني  يتلا  رومألا 
، ىضرملا ضعب  ةايح  نم  ةسيئر  رومأ  ةسمخ  نع  تحصفأ  اهنكلو  ةديدع ،»
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ليم . يليدلاو  نايدراغلا  يف  اهترشنو 
؟ مكيأرب ضيرملا  اهيلع  مدني  يتلا  رومألا  ام 

لصحي مل  وأ  ةيافكلا ؟ هيف  امب  لمعي  مل  وأ  لاملا ؟ نم  اًريثك  نجي  مل  هنأ 
؟ ًاليوط اًتقو  لزنملا  يف  َقبي  مل  وأ  ةيفاك ؟ تازاجإ  ىلع 

: ىضرملا اهيلع  مدني  يتلا  رومألا  رثكأ  َّنإ  كلذك ، سيل  ال ،
يسفن عم  اًقداص  ةايح  شيعأل  ةأرجلا  يدل  ناك  ول  ىنمتأ 

..ينم نورخآلا  اهعقوت  يتلا  ةايحلا  سيلو 
.لمعلاب يسفن  قهرأ  مل  ول  ىنمتأ 

.يرعاشم نع  ريبعتلا  يف  ةأرجلا  يدل  ناك  ول  ىنمتأ 
.يئاقدصأ عم  لصاوت  ىلع  تيقب  ول  ىنمتأ 

.رثكأ اًديعس  نوكأ  نأب  يسفنل  تحمس  ينأ  ول  ىنمتأ 
، مدنلاب نورعشي  مك  ُركفأ  روطسلا ، هذه  ُتأرق  املك  لوهذلا  ينبيصي  »

ةأطو ففخي  نم  كانه  مويلا ؟ ُّتم  ول  اذامف  مهنع ؛ ًةديعب  يسفن  دجأ  الو 
رهوجب قلعتت  رومألا  هذه  نكلو  يب ، ةطيحملا  ةبعصلا  عاضوألا  هذه 

. ًةرشابم » صخشلا 
؟ عيمجلا عم  ةيوفعب  تفرصت  نإ  عناملا  ام 

لضفأ . كتايح  نوكتس 
كتاذ . عم  اًحلاصتم  نوكتس 

رثكأ . اًبسانم  ًالمع  دجتو  تقولا  ةميق  ردقتس 
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كرعاشم . نع  ربعتس 
رثكأ . كئاقدصأ  عم  لصاوتتس 

رثكأ . اًديعس  نوكتس 

.كتايح نم  مدنلا  ليزي  كتاذ  عم  اًحلاصتم  نوكت  نأ 
: نايدراغلل ينورب  ةضرمملا  هتركذ  امم   ٌ ضعب يتأ  اميف يـ

، نورخآلا ديري  امك  ياوه ال  ىلع  شيعأل  ةعاجشلا  يدل  ناك  ول  ىنمتأ  »
ققحتت مل  يتلا  مهمالحأ  ىلع  سانلا  رسحتي  هيلع .  مدنأ  ام  رثكأ  اذه  لعل 

. ةريصق » تتاب  مهتايح  نأ  نوكردي  امدنع 
، نيرخل جاعزإ  ردصم  نوكت  نأ  ةيشخ  مهفطاوع  سانلا  ضعب  تبكي  »

. ايبلس » مهتحص  يف  رثؤي  ام  وهو  اهب ، نوحوبي  الو  مهسجاوه  نوفخيف 
نأ فسألل -  نوريثك -  كردي  الو  رثكأ ، يتايحب  تعتمتسا  ول  ىنمتأ  »

ىرسأ ىقبنف  ةايحلا ، يف  انتارايخو  انتافرصتب  قلعتت  ةلأسم  يه  ةداعسلا 
. ةعتملاو » كحضلا  ىلإ  ةجاحلا  دشأب  نحنو  ةيداملا  ةايحلل 

6

كءاذيإ جراخلا  ءادعأ  عيطتسي  نلف  ..لخادلا  ءادعأ يف  كانه  نوكي  امدنع ال 
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كنكمي هنأل ال  هتيجس ، ىلع  شيعي  نأ  نم  رثكأ  ناسنإلا  دعسي  ءيش  ال 
كتاذ . نع  ربعت  ىرخأ ال  ةيصخش  صمقت 

(: ةيهلإلا ةدوشنألا  ( ) اتيج دافاجاهبلا   ) يسودنهلا دقتعملا  باتك  يف  ءاج 
ىلع ةلماك ، كتايح  نكت  مل  ولو  كب  صاخلا  كردق  شيعت  ْنأ  لضفألا  نم  »

. ةلماك » ًةايح  تناك  ولو  رخآ  صخش  ةايحل  ًةاكاحم  شيعت  نأ 
ىلع كرهظيس  كلذ  نأ  اًدقتعم  كتعيبط ، سكع  ىلع  روهظلا  ىلإ  كيعس 

كمالحأ عم  نيرخل  ىمعألا  كديلقت  ضراعتيسو  كقهريس ، لضفأ ، وحن 
ىرخأ . ةيصخشو  كتاذ  نيب  عمجت  نأ  اًضيأ  ليحتسملا  نمف  كتابغرو ،

، هرظتنت تنأف ال  ىلوألا  ةرملل  ام  اًصخش  ُلباقت  امدنع  : » كور سيرك  لاق 
ىلعو ةطاسبلا  ىهتنمب  فرصتت  نأ  كيلع  هثيدحو ،» هراكفأ  رظتنت  لب 
ىقلتس ةجيتنلابو  ءيش ، يأ  يعدت  كنأل ال  رثكأ  اًحاترم  ودبتس  كتيجس ،

مارتحالاو . ريدقتلا 
عم اًقداص  نوكت  نأ  بعصلا  نم  له  : » يربوسكإ تناس  يد  نوطنأ  لاق 

ال ام  ىرت  كحورف  نيرخآلا ، عم  قدصلا  نم  لهسأ  كلذ  نإ  كسفن ؟
. هتفرعم » نورخآلا  عيطتسي 

اذه يف  قدصلا  نولبقتي  ال  سانلا  نأ  دقتعأ  : » نامريتسولك كاشت  لاق 
. هنوشخي » مهبلغأ  نأل  نامزلا ،

يننكمي ةميق  وذ  ءيش  نم  ام  : » اتراهديس  هباتك  يف  هسيه  نامريه  لوقي 
ةجيتن هدجت  مل  ام  وهو  ريثكلا  بلطت  امبر  كنأ  ادع  اميف  كل ، هلوقأ  نأ 
ربكأ هذهف  ةيقيقحلا ، كتاذ  تفشتكا  اذإ  هيلع ، ترثع  اذإ  نكل  كثحبل . 

ةزئاج . »
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. كتيرح » ىلع  لصحتسف  كتقيقح  تكردأ  اذإ  : » لوت تراهكيإ  لوقيو 
نم رثكأ  كدعسي  نأ  عيطتسي  صخش  كانه  سيل  : » ريبسكش لوقيو 

. ةايحلا » يف  كتداعس  رداصم  مهأ  يه  كسفنب  كتقث  كلذل  كسفن ،
نأ  ٌ دحأ عيطتسي  نلف  كسفن  عم  ٍمالسب  شيعت  امدنع  : » ميدق يقيرفإ   ٌ لثم

. كيذؤي »
الو نيرخآلاو ، كسفن  رِّدقت  مل  ام  كتقيقح  ىلع  نوكت  نل  كنأ  ركذت 

، رشابملا ثحبلا  رابتخا  ةلطعلا ، حابص  رابتخا  ةثالثلا : تارابتخالا  َسنت 
ةسمخلا . صاخشألا  رابتخا 

؟ نيرخآلا عم  كتقيقح  ىلع  كفرصت  مدع  ةجيتن  ام 
كرهاظتب . هيفخت  يذلا  صخشلا  بحي  نم  فرعت  نل 

تنأ . نك 

ًالوأ اًديعس  نك 

كلجأ نم  كلذ  لعفا 
ةحيصنلا رّكذت 

اًدبأ دعاقتت  ال 
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رثكأ كسفن  مّيق 

تقولا دجوأ 

نآلا كلذ  لعفا 
، ةزيمم اقيسوم  يوحت  يتلا  تاموبلألا  ُتببحأ  املاطل  ًالفط  تنك  امدنع 
، تاملك الب  يقيسوم   ٌ عطقم موبلأ  لك  يف  ناكو  موبلألا ، ةيوه  اقيسوملاف 

ُلثمي ناكو  تاملكلا ، عمسأ  نأ  لبق  ةينغألا  نع  لؤاستلاب  عتمتسأ  تنكو 
يف عطقملا  اذه  نونانفلا  عضو  دقو  يلإ ، ةبسنلاب  موبلألا  لك  عطقملا  اذه 

، زلتيبو انافرين ، لثم  كورلا  قرِفَك  تقولا ، رورم  عم  مهتاموبلأ  ةياهن 
يالبدلوكو .

، هسرهف يف  اًروكذم  ايرس  اًعطقم  يوتحي  اًباتك  اًموي  تأرق  يننأ  ركذأ  ال 
نع هنإ  ةرورضلاب ، كب  اًقلعتم  سيل  اصاخ  ارس  عطقملا  اذه  نمضتي  ثيح 

باتكلل نلعملا  ىوتحملا  نع  هدييحتل  كزفتسي  امم  امبر ؛ ككيرشب  كتقالع 
.

اًعم ءادعس  اونوكت  نأ  نوناق 
بحت ال  كنظأو  تقولا ، نم  يف 80 %  يباجيإ  يهاجتا  نأ  دقتعأ 
ىنمتأ ديكأتلاب  جازملا ، بلقتمو  هجولا  مِّهجتم  يتاقوأ  نم  يف 20 %  يتيؤر 

كلذ . ةبوعص  نم  مغرلا  ىلع  اًمئاد  ًالئافتم  نوكأ  نأ 
؟ يلسيل نع  اذام 

لضفألا ىلإ  علطتت  يهو  اًضيأ ، اهتاقوأ  نم  يف 80 %  ةلئافتم  اهنإ 
ٌ مايأ اهيلع  رمت  ذإ  ةيلاثم ، اهنإ  لوقأ  ال  لزنملا ، ألمت  اهتاكحضو  اًمئاد ،
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، يتايح يف  مهتلباق  نيذلا  سانلا  دعسأ  نم  يهف  كلذ  عمو  يس ، ٍجازمب 
اهعم . يتاقوأ  ءاضق  لِّضفُأو 
؟ بسنلا هذه  اندعاست  َمِب 
! تايضايرلا يف  اندعاست 

، تايضايرلا لايح  مكتسامح  ريثتسأل  بجعتلا  ةمالع  تعضو  دقو  معن ،
ٌ ساسأ اهنإ  تايضايرلاب ،  ٌ قلعتم هلك  ملاعلاف  كلذب ، يتياغ  ققحأ  نأ  لمآو 
موجنلا . عشت  فيكو  رويطلا ، ريطت  فيك  ةفرعملو  كلزنم ، ثاثأو  كترايسل 
ةلآ ىلإ  ةجاحب  متسلف  اوقلقت  الو  اهبحتل ، تايضايرلا  ملعتت  نأ  كيلع  سيل 

مكل . اهركذأس  يتلا  ميقلا  هذه  لك  ةفرعمل  ةبساح 
؟ انتداعس بسن  ةيمهأ  يتأت  نيأ  نم 

نم يف 80 %  ةديعس  يلسيلو  يتاقوأ ، نم  يف 80 %  اًديعس  ُتنك  اذإ 
انلصح فيك  انتاقوأ ؟ نم  يف 64 %  اًعم  ءادعس  نوكن  اذاملف  اهتاقوأ ،

ىلع 64 % ؟
، ةيجازملا انتالاح  لخادتب  يطعت 64 %  عم 80 %  نأل 80 % 

تقولا اذه  دعيو  اًعم ، هيضمن  يذلا  تقولا  يثلث  يف  ءانهب  شيعن  نحنف 
انتايموي . يف  يلاثملا 

؟ اًعم يس  جازم  يف  نحنو  يضمن  تقولا  نم  مك 
نمو طقف ، ةلصحملاب 4 %  نأل 20 % و 20 %  تقولا ، نم   % 4

ةليلق . ةبسن  اهنأ  حلا  نسح 
؟ كلذ ىنعم  ام 
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اًدحاو نإ  اًعم ، هيضمن  يذلا  تقولا  يثلث  يف  رخآلا  يف  اندحأ  جازم  رثؤي 
مظعم دجيو  يس ، جازمب  وأ  اًديعس  نوكي  نأ  امإ  انتاقوأ  نم  يف 32 %  انم 

ةعفترم . ةبسنلا  هذه  ءاكرشلا 
؟ ةمهم ةبسنلا  هذه  اذامل 

، لئافتم جازمب  نوكت  تقولا  نم  مك  قدصب  كسفن  لأست  نأ  كيلع  نأل 
؟ اًديعس ككيرش  نوكي  تقولا  نم  مكو 

يف كسيئر  نأكو  ةلأسملا  يف  ركفف  نآلا  كيرش  كيدل  نكي  مل  اذإ 
رارمتساب . هارتو  كيف  رثؤي  صخش ، يأ  وأ  كليمز ، وأ  لمعلا ،

مك فرعتسو  لودجلا ، يف  بسنلاب  ككيرشو  تنأ  كتداعس  بسن  نراق 
هنِّودو . مقرلا  فحاو  ناديعس ، امتنأو  نايضمت  تقولا  نم 

؟ اًعم يس  ٍجازم  يف  امتنأو  نايضمت  تقولا  نم  مك  نآلا ،
ةنراقم كناكمب  داهجإلاو ؛ يسفنلا  طغضلا  ثيح  تاقوألا ، بعصأ  اهنإ 
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اًضيأ هنِّودو  مقرلا  فحاو  لودجلا ، يف  ككيرش  عم  اهيف  يقتلت  يتلا  بسنلا 
.

يقب يس ، جازمب  نانوكت  ىتمو  اًعم ، ناديعس  نانوكت  ىتم  نآلا  فرعتس 
ككيرش يف  رثؤت  نأ  امإ  اًبئتكم ، رخآلاو  اًديعس  امكدحأ  نوكي  ىتم  فرعن  نأ 
لودجلا يف  بسنلا  هذه  ةفرعم  كنكمي  يسلا ، كجازمب  وأ  كتداعسب 

: يتآلا

ريغ تقولا  نم  و4 %  ةداعسب ، انتقو  نم  يلسيلو 64 %  انأ  يضمن 
ءادعس .

؟ اهيلع تلصح  يتلا  بسنلا  يف  َتدجو  اذام 
ُتنك اذإ  ريبك ، دح  ىلإ  انتداعسب  انتايموي  انكراشي  يذلا  صخشلا  رثؤي 

، ةبسنب 50 %  طقف  اًديعس  يكيرشو  تقولا ، نم  يف 80 %  اًديعس 
يف 80 رخآلا  يف  انم  لك  رثؤيسو  ىنعم ، الب  انتقو  نم  حبصيسف 50 % 

تقولا . نم   %
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نيطيحملا ةسمخلل   ٌ سايقم كنأو  ةسمخلا ، صاخشألا  رابتخا  ركذت  له 
جازملا يف  رثؤتو  لقألا ، ىلع  مهنم  دحاو  ٍصخش  نم  ربكأ  كنكلو  كب ،

ريبك . دح  ىلإ  ككيرشل  صاخلا 
نإو كتداعس ، ىوتسم  عم  قفاوتي  يذلا  كيرشلا  دجت  نأ  مهملا  نم 

ٍصخش ال عم  كتداعس  ةكراشم  بعتملا  نم  نوكيسف  كدحو  اًديعس  تنك 
اهفزنتسيس . وأ  ةداعسلا  نم  اًديزم  كيلع  يفضيس  له  ملعت 
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عساتلا رسلا 

كل مدقت  نأ  نكمي  ةحيصن  لضفأ 
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1

اوباصي نينخدملا مل  نم  و97 % نينخدملا ، نم  مه  ةئرلا  ناطرس  ىضرم  نم   97%
ةئرلا ناطرسب 

. ايرورض ) سيل  نيماتيفو د  مويسلاكلا  نم  راثكإلا  )
تأرقف زميات ، كرويوينلل  ينورتكلإلا  ديربلا  يف  ينضملا  ثحبلا  نم  ُتبعت 

ةدحتملا تايالولا  تاموكح  لبِق  نم  ةلقتسملا  ةيبطلا  تاسسؤملا  رادُت  فيك 
، ناكسلا فالآ  ىلع  تاسارد  دعب  جاتنتسالا  اذه  ىلإ  ُتلصوتو  ادنكو ،

اهجاتحي يتلا  نيماتيف د  وأ  مويسلاكلا  ةيمكب  متهأ  مل  يننأل  حايترالاب  ترعشو 
يمسج .

لصحا  ) ناونعلا اذه  يهابتنا  تفلو  زراتس ، وتنروت  عقوم  يف  اًضيأ  تأرق 
ةلاقملا هذه  يف  اًمامت  ًةسكاعم  ًةسارد  ُتدجوو  لبسلا ،) لكب  نيماتيف د  ىلع 

.
فحص ربكأ  نم  نيتنثال  ىلوألا  ةحفصلا  يف  نيتضقانتم  نيتمولعم  ُتدجو 

لك تضراعت  ول  اذام  لعفأ ؟ يناسع  اذامف  ةيادبلا ، يف  قلقلاب  ُترعش  ملاعلا ،
؟ حئاصنلا

(. ةحيصنلاب متهت  (ال 
بحي سانلا  ضعب  نأ  هتربخأ  امدنع  يذيفنتلا  ريدملا  ةحيصن  ركذت  له 

؟ حئاصنلاب متهت  يل ال  لاقف  رخآلا ، مهضعب  سكعب  لمعلا  تالباقم 
امم قلقت  ال  ةلباقملا ، ىلع  َتلصحو  كب ، صاخلا  ثحبلا  َتيرجأ  دقل  »
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حئاصنلا نأ  نيقي  ىلع  ىقبتو  كرارق  ذختت  نأ  كيلع  كيف ، سانلا  هنظي 
ةئرلا ناطرس  ىضرم  نم  نأ 97 %  ملعت  تنك  له  كتابغرل ، اًعبت  ضراعتت 
. ةئرلا »؟ ناطرسب  اوباصي  مل  نينخدملا  نم  و97 %  نينخدملا ، نم  مه 

هنكلو - ال اًحيحص ؟ هلاق  ام  ناك  له  فرعأ  مل  بارغتساب ، هيلإ  ترظن 
ةداعلا . امك  ينادحتي  هنإ  ريكفتلا .  قحتسي  كش - 

هاجت اًعدبم  اًيلابمال  نوكت  نأ  كحصنأف  كسفنب ، ررقت  يذلا  تنأ  »
تنأ . » هلعفت  يذلا  ام  ررق  نكلو  اهعمسا  اهلك .  حئاصنلا 

حئاصنلا . » لبقت  ال  : » لاق مث  ةظحلل  فّقوت 

2

؟ اعويش رثكألا  ةحيصنلا  نم  ملعتن  نأ  نكمي  اذام 

ٍةحيصن ُّيأ   » ةينورتكلإلا عقاوملاو  فحصلا  يف  ليوطلا  يثحب  دعب  ُتلءاست 
؟ كلجأ نم  كلذ  لعفا  ًالوأ  اًديعس  نوكأ  نأ  حصأ ،»؟

؟ ةحيصنلا رّكذت  مأ 
؟ اًقباس هانملعت  امع  رظنلا  ضغب  اًعيمج  اهفرعن  يتلا  ةحيصنلا  ام  ال . 
تارابعلا وأ  ةروثأملا  لاوقألا  : تاهيشيلكلا اهنإ  ةأجف .  يلابب  ترطخ  دقل 

لاثمألا . وأ  ةلذتبملا 
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عيمجلل . ةفورعم  تحبصأ  ىتح  ةريثك  تارم  تليق  ةحيصن 
ةرجشلا . ىلع  ةرشع  نم  لضفأ  ديلا  يف  روفصع 

تاملكلاب . لامعألا ال  يف  ةربعلا 
نأ امك  ىنعمو ، ىزغم  اهل  نأل  سانلا  اهلوادت  ةركف  وأ  ريبعت  وه  هيشالكلا 

هيشالكلا تناك  ةميدقلا ، عباطملا  يف  لصألا ، ةيسنرف  ( cliché  ) ةملك
رورم عم  بلاقلا .  اًضيأ  ىمست  تناكو  فورحلا  اهيلع  عبطت  ةيندعم  ةحيفص 

ةيندعم ةلتك  يف  ةمدختسملا  تارابعلا  بص  نكمملا  نم  حبصأ  تقولا ،
ةعومجم ينعت  هيشالكلا  تحبصأ  اذكهو  اًفرح .  اًفرح  اهبص  نم  ًالدب  ةدحاو 

بلغألا . يف  اًعم  مدختست  تاملك 
نا اومعز  دقو   » لثم ىرخأ  ىلإ  ةلاح  نم  ريغتت  يهو  نيناوق  تسيل  ةلثمألا 

فشي ملف  انيوادت  ٍلكب  دجولا  نم  يفشي  دعبلا  نأو  ُلمُي  اند  اذإ  بحملا 
« دعبلا نم   ٌ ريخ رادلا  برق  نا  ىلعانبام 

يذلا  » بلقلا نع  ديعب  نيعلا ، نع  ديعب  يبرعلاب » يبعشلا  لثملا  هلباقي 
هباشتتو  .Out of Sight , Out of Mind يزيلجنإلا لثملا  هلباقي 

هلباقي بتكلا » نم  ًءابنأ  قدصأ  فيسلا   » لوقف ةريثك ، بوعش  نيب  لاثمألا 
ىلع  Actions Speak Louder Than Words ةيزيلجنإلاب

The Pen Is Mighter اًمامت هل  ضيقن  لثم  دوجو  نم  مغرلا 
.Than the Sword
لودلا نم  ريثك  يف  هباشتت  دقو 

؟ اًفلتخم اًيأر  صخش  لكل  نأ  تظحال  له  كتسردم ؟ اًموي  ترتخا  له 
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سانلا تلأس  له  كسدح .  عبتا  رشابملا .  ثحبلا  رابتخا  عبتاو  مهلهاجت 
سيلو كتاذ ، نم  عبنت  ةحيصنلاف  ايبغ ، ًالاؤس  ودبيس  كنبا ؟ يمستس  اذام  اًموي 

فلتختس ذإ  هلعفت ، نأ  بجي  يذلا  لمعلا  ام  سانلا  لأست  نأ  لوقعملا  نم 
يصخشلا . كرارق  ذختت  نأ  الإ  كيلع  ام  مث  نمو  مهتاباجإ ،

، تنأ كراكفأ  نع  سيلو  اهلئاق  راكفأ  نع  ربعت  ةحيصنلا  َّنأب  ةقث  ىلع  نك 
لكل كنم ؛ نوبرقملاو  كلهأو  كريدم  كلذكو  اًدحاو ، اًئيش  كربخت  تانالعإلاف 

ةصاخلا . هرظن  ةهجو  مهنم 
نع ٍلزعمب  مهتاذ  نم  عبانلا  رارقلا  نوذختي  ىتم  ءادعسلا  سانلا  فرعي 

سانلا . حئاصن 
نم ىلإ  انتجاحل  ةحيصنلا  بلطن  : » ماع 1872م تلراف  زلراشت  بتك 

. هب » رعشن  ام  انكراشي 
أرقي كلذلو  ىرخأل ، انلهاجتو  حئاصنلا ، ضعبب  انباجعإ  رسفي  ام  اذه 

مهتاهجوت . سكعت  يتلا  فحصلا  سانلا 
؟ قبس ام  لك  دعب  اهملعتن  يتلا  ىلثملا  ةحيصنلا  ام  اًذإ 
كتاذ . يف  نمكي  هجاتحت  ام  لكف  حئاصنلل ، عمتست  ال 

مكل اًركش 
اهعابتا كيلع  طقف  فادهأ  ةثالث  كانه  َّنأ  اًمئاد  رَّكذت 

ةعانقو . اضر  اذهف  اًئيش ، َديرت  َّالأ 

ةيرح . هذهف  ءيش ، يأ  لعفت  نأ 
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ىلإ انلصوت  يتلا  ةعستلا  رارسألا  ام  ةداعس .  هذهف  ءيش ، لك  كلمت  نأ 
كانه . ؟

تنأ . نك 
ةحيصنلا . لبقت  ال 
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